
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/08
                                                         วันท่ี 30 สิงหาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    นายชลิตรัตน์  จนัทรุเบกษา   
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
  1.  เรื่อง   แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการตรวจ
    พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
    และร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี  
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการปฏิรูป
    กฎหมาย พ.ศ. ....  
 เศรษฐกิจ 
  3.  เรื่อง   มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2554 (ครั้งท่ี 137)  
 สังคม 
  4.  เรื่อง   รายงานการดําเนินการบริหารสถานการณ์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้าน 
    การแพทย์และการสาธารณสุข กรณีอุทกภัย และ โรค มือ เท้า ปาก  
  แต่งตั้ง 
  5.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  
  5 ธันวาคม 2554  
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ 
  พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
 3.   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 4.   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 5.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 6.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  (กระทรวงแรงงาน)  
 7.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 8.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 9.   แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าท่ีผู้แทนการค้าไทย   
 10. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
 11. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
 12.  การมอบหมายให้รักษาราชการแทน (กระทรวงมหาดไทย) 
 13.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม) 
 14.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
 15.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 16. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 17. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน) 
 18. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ) 

 19. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง(กระทรวงคมนาคม) 
 

  
************************** 
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สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการร่างพระราชบัญญัติและร่างอนุบัญญัติ (ร่างพระราช
กฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ และร่างประกาศ) ท่ีคณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ  และอยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรี  โดยให้รัฐมนตรีท่ีประสงค์จะดําเนินการร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป  ยืนยันไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เม่ือได้มีการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปได้  ท้ังนี้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (8 กุมภาพันธ์ 2551) ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   1. แก้ไขชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาจาก “ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ” เป็น “ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....” 
   2. กําหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  เงินประจําตําแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทนรายเดือนตาม
อัตราในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  ต้ังแต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง (ร่างมาตรา 3)  
  3. กําหนดให้กรรมการได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ร่างมาตรา 4)  
  4. กําหนดหลักเกณฑ์ในการได้รับค่ารักษาพยาบาลหรือการประกันสุขภาพ (ร่างมาตรา 5)  
  5. กําหนดให้กรรมการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตอบแทนเป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวเม่ือพ้นจากตําแหน่ง (ร่างมาตรา 6)  
   6. กําหนดให้ในกรณีท่ีกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตาย  ไม่ว่าผู้นั้น
จะดํารงตําแหน่งครบหนึ่งปีบริบูรณ์หรือไม่ก็ตาม  ให้จ่ายบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวตามระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง  ให้แก่ทายาทโดยธรรมซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่างมาตรา 7)  
  7. กําหนดให้กรรมการซ่ึงได้รับพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอยู่แล้วในวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง (ร่างมาตรา 8)  
 

เศรษฐกิจ 
 
3. เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 4/2554 (ครั้งท่ี 137)  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.)  ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2554 (ครั้งท่ี 137)           
เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 เรื่อง มาตรการชะลอการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
เพ่ือลดภาระของผู้บริโภค ตามท่ีกระทรวงพลังงาน เสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักเกณฑ์ให้ชะลอการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันเบนซิน 91 
และน้ํามันดีเซล เป็นการชั่วคราว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรับไปดําเนินการกําหนดอัตราเงินส่ง
เข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรกของรัฐบาล และให้คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานติดตามความคืบหน้าและผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกล่าว หลังจากนั้นให้รายงานเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพ่ือทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป 
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 2. เห็นชอบในหลักเกณฑ์ให้ชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือให้ผู้ค้าน้ํามัน ของน้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันเบนซิน 91 และ
น้ํามันดีเซล ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือท่ีคลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานรับไปดําเนินการกําหนดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 3. เห็นชอบคําสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 9/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือให้สามารถดําเนินการตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ คลังน้ํามันและสถานีบริการ ต้ังแต่เวลา 24.00 
นาฬิกา ของวันก่อนท่ีจะมีประกาศราคาขายปลีกใหม่บังคับใช้ และให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจ่ายเงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือให้ผู้ค้าน้ํามัน 
 

สังคม 
 
4. เรื่อง  รายงานการดําเนินการบริหารสถานการณ์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข กรณีอุทกภัย และ โรค มือ เท้า ปาก  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดําเนินการบริหารสถานการณ์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข กรณีอุทกภัย และ โรค มือ เท้า ปาก (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.) ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้   
   1. สถานการณ์ท่ัวไป มีจังหวัดประกาศเป็นพ้ืนท่ีภัยพิบัติฉุกเฉินจํานวน 36 จังหวัด  ปัจจุบันยังคงมี
สถานการณ์อุทกภัยท้ังสิ้น 13 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ นครนายก อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท อุบลราชธานี ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต  
    จังหวัดท่ีสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จํานวน 21 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน กําแพงเพชร ลําปาง 
แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร เลย บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ และปราจีนบุรี  
  สําหรับจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรง จํานวน 6 จังหวัด คือ เชียงราย 
ระยอง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี นั้น ปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 2 จังหวัด คือ เชียงราย และระยอง และ
อีก 4 จังหวัด สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย  
  กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนให้ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักท่ีจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหล
หลากในพ้ืนท่ีลุ่มและท่ีลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านใน 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลําพูน 
ลําปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง 
พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล  
  2. สถานบริการสาธารณสุขท่ีได้รับผลกระทบ รพท.1 รพช.5 รพสต.41 สสอ.2 ศูนย์เขต 1 รวม 50 แห่ง  
   โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงประสบอุทกภัยจากน้ําฝน เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 น. 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออาคารโรงพยาบาล จํานวน 6 หลัง รวมท้ังเกิดความเสียหายต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าในบางอาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สํานักงานได้รับความเสียหายจํานวนมาก  ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหาย  และจัดทําแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว  สําหรับการรับบริการผู้ป่วยยัง
ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ท้ังหมด  เนื่องจากบางอาคารระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้องยังใช้งานไม่ได้  โดยเฉพาะผู้ป่วยหนัก  และ
ผู้ป่วยในบางประเภท  ซ่ึงโรงพยาบาลได้มีระบบคัดกรองและส่งต่อไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  และโรงพยาบาลถลาง  
   3. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี จํานวนรวม 467 ครั้ง รวมจํานวน
ผู้รับบริการสะสม 58,423 ราย  โรคท่ีพบ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ํากัดเท้า ไข้หวัด ปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง และอาการปวด
ศีรษะ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยท่ีมีอาการเครียด ความดันโลหิตสูง บาดแผลจากอุบัติเหตุ และถูกงูพิษกัดเพ่ิมข้ึน ยังไม่พบการ
ระบาดของโรค การประเมินปัญหาสุขภาพจิตรวมสะสม 4,468 ราย พบว่ามีความเครียดสูง 269 ราย มีภาวะซึมเศร้า 1,015 
ราย  มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 128 ราย และต้องติดตามดูแลพิเศษ 144 ราย  
  4. ยอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย มีจํานวนรวม 50 ราย สาเหตุจาก จมน้ําเสียชีวิต 39 ราย              
ดินสไลด์ทับ 8 ราย ต้นไม้ล้มทับ 2 ราย  และไฟฟ้าช็อต 1 ราย สูญหาย 1 ราย  
  5. กระทรวงสาธารณสุขส่ังการและการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ สถานบริการดําเนินการ 4 แผน คือ            
แผนป้องกันโรงพยาบาล แผนสํารองทรัพยากร แผนส่งต่อผู้ป่วย และแผนการปรับระบบบริการหากเกิดน้ําท่วม 
    5.1 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จากส่วนกลาง ยอดสะสม  ยาชุดช่วยผู้ประสบภัย 310,500 ชุด            
ยาตําราหลวง 20,000 ชุด  และยาแก้น้ํากัดเท้า จํานวน 43,000 ชุด  เซรุ่มแก้พิษงู (งูเห่า 100 หลอด งูแมวเซา 100 หลอด                 
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งูเขียวหางไหม้  100 หลอด) สําหรับส่วนกลางขณะนี้มีสํารองชุดช่วยผู้ประสบภัย เพ่ิมเติม 500,000 ชุด วัสดุ ยาแก้น้ํากัดเท้า  
100,000 หลอด เชียงใหม่  พิษณุโลก อุดรธานี  และหาดใหญ่สํารองแห่งละ 30,000 ชุด สํารองเซรุ่มแก้พิษงู 7 ชนิด (งูเห่า      
งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูแมวเซา  งูเขียวหางไม้ งูกะปะ และงูทับสมิงครา) จํานวน 3,500 ชุด  สํารองวัสดุ  และเคมีภัณฑ์สําหรับ
การฟ้ืนฟูสภาพและสิ่งแวดล้อม  ให้กับศูนย์อนามัยและสํานักงานควบคุมโรค  12 เขต 14 รายการ   
    5.2 การติดตามเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีเห็นว่า ควรแจ้งเตือนภัยสถานบริการสาธารณสุข ในระยะนี้โดยการ
โทรศัพท์ประสานกับสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดท่ีเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยตรง และการออกหนังสือแจ้งเวียนให้เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ระดับสูงข้ึนและป้องกันสถานบริการ  หากมีแผนอยู่แล้วให้ทบทวนแผนป้องกันโรงพยาบาลให้พร้อมนํามาใช้งาน
และเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิด 
   5.3 การเผยแพร่แนวทางการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยของโรงพยาบาลท่ีเคยประสบปัญหา
และได้จัดทําแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซ่ึงกันและกัน 
  6. การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน  โดยในการติดตามนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม
พ้ืนท่ี จ.พิษณุโลก  และติดตาม “บางระกําโมเดล”  ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดต้ังทีมเฝ้า
ระวังโรค  พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการประชาชน  และมีการบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก 2P 2R  เป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก  ท่ีถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานานเพ่ือให้สามารถปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงพ้ืนท่ีด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ดังนี้  
   (1)  Preparation การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือป้องกันน้ําท่วมสถาน
บริการ ป้องกันความเสียหายต่อเครื่องมือ  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  การสํารองยาและเวชภัณฑ์  การเตรียมความพร้อมบุคลากร
และการช่วยเหลือให้ผู้บริการผู้ป่วย  ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  และการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา                
สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข   
   (2) Prevention การป้องกัน  โดยเป็นการป้องกันระยะยาวหลังประสบอุทกภัย ได้แก่  การประเมิน
และสรุปบทเรียนสําหรับเหตุการณ์อุทกภัย  การวางแผนการปรับปรุงอาคารให้สูงกว่าระดับน้ําท่ีเคยท่วม  รวมท้ังการประเมิน
สภาวะสุขภาพจิตของประชาชน  และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   (3) Response การปฏิบัติช่วยเหลือ โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการประชาชนและผู้ป่วย
ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
   (4) Recovery การช่วยเหลือฟ้ืนฟู โดยมีแผนฟ้ืนฟูระยะหลังน้ําท่วม ได้แก่ การทําความสะอาด
ปรับปรุงคุณภาพน้ําด่ืมน้ําใช้ การปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   การควบคุมโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนหลังน้ําท่วม  รวมถึงการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ  และจิตใจของผู้ประสบอุทกภัย  
   การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
  ต้ังแต่วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการเพ่ือประสานงานและเร่งรัดการป้องกัน
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และภายหลังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
กําชับ เร่งรัดมาตรการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมท้ังกรุงเทพมหานคร เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค รวมท้ังการ
ประสานงานให้คําแนะนําแก่สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสื่อสาร เผยแพร่คําแนะนําแก่ประชาชน 
  2. แจ้งกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก 
  3. สื่อสาร เผยแพร่คําแนะนําการป้องกันและควบคุมโรค ผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะ 
  4. ติดตามสถานการณ์ ประสานสั่งการและสนับสนุน การป้องกันและควบคุมโรค ในประเทศ ระหว่าง
หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด โดนศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข 
   สรุป 
  1. ในขณะนี้โรคมือ เท้า ปาก ซ่ึงเป็นโรคติดต่อในเด็กเล็ก กําลังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศในเอเชีย 
รวมท้ังประเทศไทย คาดว่าปีนี้จะมีเด็กป่วยและเสียชีวิตมากกว่าปีก่อน ๆ 
  2. กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานสั่งการ เร่งรัด การป้องกันและควบคุมโรคท่ัวประเทศ โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยราชการและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
กําลังติดตามสถานการณ์ เพ่ือประสานสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด 
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  3. กระทรวงสาธารณสุขขอการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีในการมอบหมายกําชับให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ร่วมมือและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมือ เท้า ปาก ของเด็กในประเทศไทย ให้
ได้ผลดีท่ีสุด  
  

แต่งตั้ง 
5.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 144/2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 
  เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2554  
นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่ง  สมควรท่ีรัฐบาลจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี     และ
สมควรท่ีจะได้ดําเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ท่ีเป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ   รวมท้ังเพ่ือให้ประชาชนได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที    น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดี  ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท่ีได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ 
  โดยท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกรัฐมนตรี  ตามประกาศลงวันท่ี 5 สิงหาคม 
2554   และมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรัฐมนตรี  ตามประกาศลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2554   เป็นผลให้
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม           
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี   ท่ี 204/2552   ลงวันท่ี 14 กันยายน 2552               
และท่ี 108/2553 ลงวันท่ี  6 พฤษภาคม 2553  สิ้นสุดลง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอาศัยอํานาจตาม             
ความในมาตรา 11 (6)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ              
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ               
5 ธันวาคม 2554   โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  1.  องค์ประกอบ  คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ประธานรัฐสภา  
ประธานศาลฎีกา    ประธานวุฒิสภา   หม่อมเจ้าภีศเดช รัชน ี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  องคมนตรี (นายอําพล                
เสนาณรงค์) และองคมนตรี (นายสวัสด์ิ วัฒนายากร) 
       คณะกรรมการ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ    รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธาน
กรรมการ  กรรมการประกอบด้วย   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เลขาธิการพระราชวัง  ราชเลขาธิการ  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวง
พลังงาน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร รองเลขาธิการพระราชวัง (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)  รองราชเลขาธิการ                   
(ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง  (นายสรรชัย เทียมทวีสิน) ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                        
สํานักพระราชวัง (นายรัตนาวุธ วัชโรทัย) เลขาธิการคณะองคมนตรี  สมุหราชองครักษ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ    ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมศิลปากร  โดยมี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร สันติเมทนีดล)  รองปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี  (นายเอนก เพ่ิมวงศ์เสนีย์)  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นางปราณี สริวัฒน์)  ผู้อํานวยการ          
สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการกองพระราชพิธี   สํานักพระราชวัง  และผู้อํานวยการสํานักพิธีการและ
เลขานุการ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          
  2.  อํานาจหน้าท่ี 
       2.1  กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ   5 ธันวาคม 2554  ให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี 
       2.2  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน   โครงการ    และกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 
       2.3  แต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 
       2.4  ดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ                 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 143/2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
  ด้วยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ได้สิ้นพระชนม์ในวันอังคารท่ี 27 
กรกฎาคม 2554   รัฐบาลจึงรับดําเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
  โดยท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังนายกรัฐมนตรี  ตามประกาศลงวันท่ี 5 สิงหาคม 
2554 และมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   แต่งต้ังรัฐมนตรี   ตามประกาศลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2554  เป็นผลให้
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา                  
สิริโสภาพัณณวดี  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 130/2554  ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554  สิ้นสุดลง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ      
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534    จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา              
สิริโสภาพัณณวดีข้ึนใหม่  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  1.  องค์ประกอบ 
       คณะท่ีปรึกษา ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคลประธานรัฐสภา ประธานศาล
ฎีกา ประธานวุฒิสภา องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)  เป็นท่ีปรึกษาและกรรมการ 
 คณะกรรมการ  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธาน
กรรมการ  กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิง
บุตรี วีระไวทยะ) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ           
พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ท่ีปรึกษา
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สํานักพระราชวัง  (นายรัตนาวุธ วชัโรทัย) ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง  (นายสรรชัย เทียมทวีสิน) 
ผู้อํานวยการกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง  คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์   นายประสพโชค อ่อนกอ นายโกวิท กุวานนท์          
นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายสนธิ เตชานันท์  นายเชื้อพร  รังควร นายชัชพล ไชยพร นายจรรมนง แสงวิเชียร และ          
นางอารดา   กีระนันท์ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ    รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี                      
(นายธีรภัทร สันติเมทนีดล) รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายเอนก เพ่ิมวงศ์เสนีย์)  ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและ               
กิจการพิเศษ   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานักพิธีการและเลขานุการ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
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  2.  อํานาจหน้าท่ี 
       2.1  ดําเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามราชประเพณี   และสมพระเกียรติ   
       2.2  ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องและอํานวยการจัดงานพระราชพิธีให้สมพระเกียรติ 
       2.3  มีอํานาจแต่งต้ังคณะท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   และคณะทํางาน เพ่ือช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
       2.4  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 
  3.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  ดังนี้  1. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)  
 
  4.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) เป็น
ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในระหว่างท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ี
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาด้วย  
 
  5. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามความ
ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 1. นายภูมิ 
สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  2. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามลําดับ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย 
 
  6.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. นางนฤมล  ธารดํารงค์           
ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2.  นายสง่า  ธนสงวนวงศ์  ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
  7.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 3 
ตําแหน่ง รวมจํานวน 10 ราย ดังนี้  
   1. ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง จํานวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายสรรพภัญญู            
ศิริไปล์  (รองนายกรัฐมนตรี  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  2) พันตํารวจเอก ปราณ์รนต์ สันติปราน์รนต์ (รองนายกรัฐมนตรี                             
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  
   2. ตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 ราย ได้แก่ นายถาวร  จําปาเงิน                      
(รองนายกรัฐมนตรี   นายชุมพล ศิลปอาชา)  
   3. ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 7 ราย ได้แก่ 1) นายพงษ์พิเชษฐ์                 
สุขจินดาทอง   2) นายจํารัส  เวียงสงค์   3) นางสาวนพสรัญ  วรรณศิริกุล  4) นายถนอม สมผล  5) นายสุรชัย  ทิณเกิด                 
6) นาวาตรี วรวิทย์   เตชะสุภากูร  7) นายไพศาล  ชโนวรรณ  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
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  8. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
จํานวน 20 ราย ดังนี้  
  1. พลเอก วัฒนา  สรรพานิช  2. นายวิมล  จันทร์จิราวุฒิกุล 3. นายภาคิน  สมมิตร 4. นายสฤษฏ์              
อ้ึงอภินันท์    5. นายสุเทพ  สายทอง  6. พลโท มะ  โพธิ์งาม 7. นายประภัสร์  จงสงวน 8. นายพิทยา  พุกกะมาน                        
9. พลตํารวจโท วิเชียรโชติ  สกุโชติรัตน์ 10. นางสาวมาลินี  อินฉัตร 11. นายเหรียญชัย  ลิขิตพฤกษ์  12. พลตํารวจโท ฉลอง  
สนใจ  13. นายสุรชัย  เบ้าจรรยา 14. นายปรีชา  ธนานันท์ 15. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ 16. นายวิสา  คัญทัพ               
17. นางฉวีวรรณ  คลังแสง   18. นายวิบูลย์  แช่มชื่น 19. นายมานิตย์  ภาวสุทธิ์  20. นายธวัชชัย  สุทธิบงกช  
    โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้ได้รับแต่งต้ังลาออกจากตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามได้ดําเนินการให้
เรียบร้อย 
 
  9.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าท่ีผู้แทนการค้าไทย   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 149/2554 เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าท่ีผู้แทนการค้าไทย  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 3 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าท่ีผู้แทนการค้าไทย จํานวน 5 ราย ดังนี้  1. นางนลินี  ทวีสิน 2. นายพิเชษฐ์  สถิรชวาล                             
3. นายพฤติชัย  วิริยะโรจน์ 4. นางลินดา  เชิดชัย 5. นายวรวีร์  มะกูดี  
   ให้ผู้แทนการค้าไทยตามข้อ 1.-5. มีอํานาจหน้าท่ีตามข้อ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทน
การค้าไทย พ.ศ. 2552  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป   
  
  10.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้   
   1. นายสมหวัง  อัสราษี ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
   2. นายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ  สาระผล)   
   3. นายจิรวุฒิ  สิงหโ์ตทอง ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
  4. พันตรี  วีระวุฒิ  วัจนะพุกกะ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ  สาระผล)   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป   
 
  11.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้  
    1. นายอารี  ไกรนรา เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
   2. นายสุรสิทธิ์  วงค์วิทยานันท์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย   นายชูชาติ   หาญสวัสด์ิ) 
   3. นายยศวริศ  ชูกล่อม เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์  เทียนทอง)  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  
 
  12. การมอบหมายให้รักษาราชการแทน (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกรณี
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ



 10 

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1. นายชูชาติ หาญสวัสด์ิ 2. นายฐานิสร์ เทียนทอง โดยให้ครอบคลุมถึง
กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย 
  
  13. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมืองดังนี้                 
1. พลเอก จงศักด์ิ  พานิชกุล  ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอก วรวิทย์  ชินะนาวิน ให้ดํารง
ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 

  14. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการ
การเมือง ดังนี้ 1. นายเพชรวรรต วัฒนพงษ์ศิริกุล ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ 2. นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 

  15. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1. นายโสภณ                
เพชรสว่าง  ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประแสง  มงคลศิริ ให้ดํารงตําแหน่ง
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ) 3. นายศักดา  
บูรณ์พงศ์  ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  4. นายวรกร  คําสิงห์นอก  ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ) 5. นายชัชวาลย์  
ชัยเชาวรัตน์  ให้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นาย
สุรพงษ์ อ้ึงอัมพรวิไล) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
  16. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
ดังนี้ 1. นายณัฐพงศ์  ศีตวรรัตน์ ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 
2. นางสาววิลาวัลย์  ธรรมชาติ  ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
  17. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้ 
1. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา  เพียรสมภาร ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 2. นายเอกธนัช  อินทร์รอด               
ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
  18. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ) 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายนาวิน บุญเสรฐ ให้ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
  19. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (กระทรวงคมนาคม) 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมืองดังนี้ 1. นายชินวัฒน์                  
หาบุญพาด ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ให้ดํารงตําแหน่งท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก)                      
3. นายชาญยุทธ   เฮงตระกูล ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 4. นายสมบัติ รัตโน ให้ดํารง
ตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย เ ลขานุ ก า ร รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รกร ะทรว งคมนาคม    ( รั ฐ มนตรี ช่ ว ย ว่ า ก า รกร ะทรว งคมนาคม                                    
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พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) 5. นายวัน อยู่บํารุง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายกิตติศักด์ิ  หัตถสงเคราะห์) ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 

***************************************************** 


