
 
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/08
                                                           วันท่ี 1 สิงหาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น ดร.อําพน กิตติอําพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก  ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี    ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  1.  เรื่อง   การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ                
    เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  
  2.  เรื่อง   การกําหนดตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว  
  3.   เรื่อง  การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  
  4.   เรื่อง   ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 กันยายน  2551 เรื่องการอนุมัติแต่งต้ัง นายจาดุร  
    อภิชาตบุตร และเสนอขออนุมัติแต่งต้ัง นายจาดุร  อภิชาตบุตร กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม   
   

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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1. เรื่อง  การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา                 
สิริโสภาพัณณวดี  

 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า              
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตามท่ี สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกิจการ
พิเศษเสนอ 

 สาระสําคัญของเรื่อง 
 การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา                      

สิริโสภาพัณณวดี  เห็นสมควรให้ดําเนินการจัดงานพระราชพิธีตามแนวทางเม่ือคราวการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยในเบ้ืองต้นให้ดําเนินการดังนี้ 

 1. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการชี้แจงด้วยคือ อธิบดีกรมศิลปากร และรอง
ผู้อํานวยการกองบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารบก (พันเอก สถาพร กระแสร์แสน)  

 2. มีคําสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 

 3. มีหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการ เพ่ือขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดําเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฉลองพระเดชพระคุณ ให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามราชประเพณีและสมเกียรติยศทุกประการ ท้ังงานพระราชพิธี    งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี รวมท้ังเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี  

 4. ในระหว่างการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ 100 วัน ต้ังแต่วันท่ี                       
28 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป เห็นควรจัดลําดับส่วนราชการของทุกกระทรวง เพ่ือให้มีเจ้าหน้าท่ีไปร่วมในการพระราชพิธีวันละ 
60 คน 
  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 130/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
  ด้วยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้สิ้นพระชนม์ในวันอังคารท่ี 27 
กรกฎาคม 2554 รัฐบาลจึงรับดําเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
อาศัยอํานาจความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  1.องค์ประกอบ คณะท่ีปรึกษา ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธานรัฐสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) คณะกรรมการ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี            
วีระไวทยะ) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พลอากาศตรี 
อาวุธ เงินชูกลิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมศาสนา อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ สํานักพระราชวัง (นายรัตนาวุธ วชัโรทัย) ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง (นายสรรชัย เทียมทวีสิน) ผู้อํานวยการกองพระราช
พิธี สํานักพระราชวัง คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ นายประสพโชค อ่อนกอ นายโกวิท กุวานนท์ นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์              
นายสนธิ เตชานันท์ นายเชื้อพร รังควร นายชัชพล ไชยพร นายจรรมนง แสงวิเชียร นางอารดา กีระนันท์ โดยมีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร สันติเมทนีดล) รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายอเนก เพ่ิมวงศ์เสนีย์) ผู้อํานวยการการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้อํานวยการสํานักพิธีการและเลขานุการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  2. อํานาจหน้าท่ี 
   2 .1   ดํา เนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิ งพระศพสมเ ด็จพระเจ้ าภ คินี เธอ                       
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามราชประเพณี และสมพระเกียรติ 
   2.2  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องและอํานวยการจัดงานพระราชพิธี                        
ให้สมพระเกียรติ 
   2.3  มีอํานาจแต่งต้ังคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพ่ือช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
   2.4   ดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
   
2. เรื่อง  การกําหนดตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบให้ ก.พ. กําหนดตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ิมข้ึน 1 ตําแหน่ง ในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว ตามนัยมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือ
เยียวยาและแก้ไขกรณีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้เพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 18 กันยายน 2551 
เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการพลเรือน ท่ีให้นายจาดุร  อภิชาตบุตร พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2551 โดยมีเง่ือนไขให้ยุบเลิกตําแหน่งดังกล่าวเม่ือผู้ครอง
ตําแหน่งนี้พ้นไป หรือเม่ือมีตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใดว่างลง  ให้แต่งต้ังผู้ครองตําแหน่งนี้ในโอกาสแรก    
   ท้ังนี้  โดยยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552-2556) 
ท่ีกําหนดไม่ให้เพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่เป็นกรณีพิเศษ  รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐด้วย   
 2. การได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับจากราชการหรือการใดท่ีได้กระทําไปในระหว่างดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามนั้น  โดยไม่มีการเรียกคืน  เพ่ือมิให้มีผลกระทบ ตามนัยมาตรา 66 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม   
 
3.  เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 กันยายน  2551 ท่ี
อนุมัติแต่งต้ังนายจาดุร  อภิชาตบุตร รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย โดยส่งคณะกรรรมการการ
เลือกต้ังพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
4.  เรื่อง  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 กันยายน  2551 เรื่องการอนุมัติแต่งตั้ง นายจาดุร  อภิชาตบุตร และเสนอ
ขออนุมัติแต่งตั้ง นายจาดุร  อภิชาตบุตร กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม   
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
  1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 กันยายน  2551 ท่ีได้อนุมัติแต่งต้ัง นายจาดุร  อภิชาตบุตร รองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 เพ่ือทดแทน                     
ผู้เกษียณอายุราชการ   
   2. อนุมัติแต่งต้ัง นายจาดุร  อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย กลับไปดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 และให้ปรับเปลี่ยนเป็นตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประเภทบริหารระดับสูง (นักบริหาร) ต้ังแต่วันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ   
 
 

 
 


