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                                                         วันท่ี 20 กันยายน  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว               
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับท่ีไม่ 
   เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแต่งกาย  
   เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจําตัวคนขับ
   รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจรและรถจักรยานยนต์สาธารณะ   
   พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้
   ประจํารถ พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ 
 10.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
   และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  

เศรษฐกิจ 
  15.   เรื่อง   รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  และผลการดําเนินงานตามแผนการ
      บริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 
      2554 
 
 สังคม 
  20.  เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสถานท่ีทําการ
    สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  
  23.  เรื่อง  การดําเนินงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ระยะเร่งด่วน 
  24.   เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
    งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุน 
    จังหวัดท่ี ประสบอุทกภัย 
  25.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
  26. เรื่อง   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม  
    และภัยแล้ง พ.ศ. .... 
  27.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
    จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีได้รับ
    ผลกระทบจากภัยพิบัติ 
  28.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการลักลอบนํายาแก้หวัดสูตรผสมท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน (Pseudophedrine) ไป
    ใช้ในการผลิตยาเสพติด 
  29. เรื่อง  การเฝ้าระวังอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันท่ี 25 กันยายน 2554 
  30.   เรื่อง  พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา 
  31.   เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
 32.   เรื่อง    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ 
    (คอป) ต่อ  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
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  แต่งตั้ง 
  34. เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.   การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหม่และแต่งต้ังกงสุล 
   กิตติมศักด์ิสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
  2.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  3.   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   4.   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  5.   การเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (ตําแหน่ง
   ประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  6.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  7.   ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  8.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
   (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   9.  แต่งต้ังให้รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
    ภาคราชการ  
  10.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 163/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง 
        นายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) 
  11.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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



 3 

 
กฎหมาย 

 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถ และการ
แสดงบัตรประจําตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจรและรถจักรยานยนต์สาธารณะ               
พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. ….              
รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ดังนี้ 
  1. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาล
ปัจจุบัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัตคินขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถ และการแสดงบัตร
ประจําตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธรุกิจ รถยนต์บริการทัศนาจรและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. …. และ 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. …. 
 
10. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  โดยให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  รับไปพิจารณาผลกระทบให้กับข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ รวมท้ังกําหนดมาตรการเสริมและ
แนวทางในการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ท้ังนี้ ให้ ก.พ. รับไปดําเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนท้ังระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ท่ีบรรจุหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง  ต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปท่ีมีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวจํานวนหนึ่ง  แต่เม่ือรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว  ต้องไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท  โดยให้มี
ผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 (ร่างข้อ 6 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6/1)  
   2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ท่ีบรรจุหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง  ต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ท่ีมีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท  ได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนหนึ่ง  แต่ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท ท้ังนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจําท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีท่ีเคยมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  แต่เม่ือรวมกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างแล้ว  ต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับตามสิทธิเดิมต่อไป (ร่างข้อ 7 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 6/2) 
   3. ทหารกองประจําการซ่ึงได้รับเงินเดือนในระดับ พ.1 กรณีท่ีเงินเดือนรวมกับเบ้ียเลี้ยงประจําตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว  มีจํานวนไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมข้ึนตามอัตรา
ท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดซ่ึงเม่ือรวมกับเงินเดือนและเบ้ียเลี้ยงประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกิน
เดือนละ 8,610 บาท  โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2554 และนับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 ให้ปรับเพ่ิมเป็นไม่
เกินเดือนละ 9,000 บาท (ร่างข้อ 9 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 7/1)  
 

เศรษฐกิจ 
 
15.  เรื่อง  รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และผลการดําเนินงาน              
ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554                 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
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   สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554  ดังนี้ 

1. สถานะหนี้สาธารณะของประเทศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 
หนี้สาธารณะ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 มีจํานวน 4,246,114.68 ล้านบาท หรือร้อยละ41.28 ของ GDP  

ประกอบด้วย  
  -  หนี้ท่ีรัฐบาลกู้โดยตรง 2,988,845.39 ล้านบาท  
  -  หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,065,872.13 ล้านบาท  

  -  หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน 160,340.27 ล้านบาท  
  -  หนี้ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 31,056.89 ล้านบาท  
หนี้สาธารณะจํานวนดังกล่าวจําแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว 4,212,107.98  ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 34,006.70    
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.20 และร้อยละ 0.80 ตามลําดับ และจําแนกตามแหล่งท่ีมาเป็นหนี้ต่างประเทศ 
350,331.88 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 3,895,782.80  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.25 และร้อยละ 91.75 ตามลําดับ 

2. ภาพรวมของผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังสามารถดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้ 

สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ซ่ึงมีวงเงินรวม 1,291,504.27 ล้านบาท  ประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย 
ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ จํานวน 602,604.17 ล้านบาท แผนการปรับโครงสร้างหนี้  จํานวน 608,900.10 ล้านบาท และ
แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน 80,000.00 ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการก่อหนี้ใหม่ การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยงแล้ว เป็นวงเงินท้ังสิ้น 
513,692.23 ล้านบาท  

นอกจากผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีการกู้เงินและบริหารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะอีกจํานวน 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินและการบริหารหนี้
ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจํากัด จํานวน 7,500.00 ล้านบาท การกู้เงินระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล่องในรูป Credit 
Line จํานวน 2,500.00 ล้านบาท 

3. รายละเอียดของผลการดําเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554  
3.1 การก่อหนี้ใหม่ (วงเงินรวม 197,120.35 ล้านบาท) 

 3.1.1  รัฐบาล (วงเงิน 182,794.76 ล้านบาท) 
 (1)  การก่อหนี้ในประเทศ 

  -  กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 113,604.58 
ล้านบาท โดยออกพันธบัตรรัฐบาล 9 รุ่น จํานวน 90,400.00 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 2 รุ่น 
จํานวน 23,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น จํานวน 204.58 ล้านบาท 
             -  กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน วงเงินรวม 59,960.44 ล้านบาท ภายใต้พระ
ราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  พ.ศ. 2552 เพ่ือดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จํานวน 30,000.00 ล้านบาท และครั้งท่ี 2 จํานวน 
29,960.44 ล้านบาท 

 (2)  การก่อหนี้ต่างประเทศ 
 กระทรวงการคลังได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 9,229.74 ล้านบาท 

หรือเทียบเท่า 300.00 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (3) กู้มาให้กู้ต่อ 

กระทรวงการคลังไม่มีการกู้เงินเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ ท้ังในส่วนของเงินกู้ในประเทศและ
เงินกู้ต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 

 3.1.2  รัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 14,325.59 ล้านบาท) 
 (1)  การก่อหนี้ในประเทศ 

รัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการกู้เงินในประเทศ วงเงินรวม 14,325.59 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ท่ี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 11,775.59 ล้านบาท ไม่คํ้าประกัน จํานวน 2,550.00 ล้านบาท  

 (2) การก่อหนี้ต่างประเทศ 

/พ.ศ. 2552... 
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รัฐวิสาหกิจไม่มีการดําเนินการก่อหนี้ต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 
3.2  การปรับโครงสร้างหนี้ (วงเงินรวม 315,696.88 ล้านบาท) 

 3.2.1 รัฐบาล (วงเงิน 283,821.37 ล้านบาท) 
 (1) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 

 -  หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  
กระทรวงการคลังมีต๋ัวเงินคลังคงค้างรวม 154,000.00 ล้านบาท ซ่ึงเป็นต๋ัวเงินคลังเพ่ือใช้ในการ

บริหารดุลเงินสด วงเงิน 80,000.00 ล้านบาท และเป็นต๋ัวเงินคลังท่ีกู้มาเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณท่ีสะสมมาจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 74,000.00 ล้านบาท  

 -  หนี้เงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้ FIDF 
 -  หนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ วงเงินรวม 54,600.00                
ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งท่ี 1 จํานวน 20,000.00 ล้านบาท 
ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินอายุ 12 ปี จํานวน 18,900.00 ล้านบาท และออกต๋ัวสัญญาใช้เงินอายุ 18 ปี จํานวน 15,700.00              
ล้านบาท 

 (2) การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ 
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศตามแผนงาน ในช่วง

เดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 
 3.2.2  รัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 31,875.51 ล้านบาท) 

 (1) การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ 
รัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 31,875.51 ล้านบาท โดยเป็น

เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 20,712.77 ล้านบาท และการชําระคืนหนี้  
จํานวน 11,162.74 ล้านบาท  

 (2) การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ 
      รัฐวสิาหกิจไม่มีการปรับโครงสรา้งหนี้ต่างประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม  2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 

3.3  การบริหารความเส่ียง (วงเงินรวม 875.00 ล้านบาท) 
3.3.1  รัฐบาล 

 กระทรวงการคลังไม่มีการบริหารความเสี่ยง ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 
3.2.2 รัฐวิสาหกิจ 

การประปานครหลวงได้ดําเนินการชําระหนี้เงินกู้ก่อนครบกําหนด วงเงินรวม 875.00 ล้านบาท 
3.4 การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการ 

บริหารหนี้สาธารณะ  
3.4.1  การก่อหนี้ใหม่ (วงเงิน 2,500.00 ล้านบาท) 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กู้เงินโดยการลงนามในสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชีจากธนาคารทหารไทย  จํากัด   
(มหาชน) จํานวน 2,000.00 ล้านบาท เพ่ือใช้เสริมสภาพคล่องการดําเนินงาน 

 -  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 500.00  
ล้านบาท เพ่ือจ่ายค่าดําเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

3.4.2  การบริหารหนี้ (วงเงิน 7,500.00 ล้านบาท) 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้บริหารและจัดการหนี้ วงเงินรวม 7,500.00  

ล้านบาท โดยการ Roll-over หนี้ท่ีครบกําหนดชําระคืน 
4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 

4.1 จากผลการดําเนินงานท่ีกล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม  
2553 – มีนาคม 2554) กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 เป็นจํานวนท้ังสิ้น 513,692.23 ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าไปแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 39.77 ของแผนฯ 

4.2 ผลการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการ 
บริหารหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2554 รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมท้ังสิ้น 10,000.00 ล้านบาท 
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4.3 จากการดําเนินการตามข้อ 4.1 และ 4.2 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม
ท้ังสิ้น 523,692.23 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อหนี้ใหม่ จํานวน 199,620.35 ล้านบาทและการบริหารหนี้ จํานวน 324,071.88 
ล้านบาท 
   หน่วย : ล้านบาท 

ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน การก่อหนี้ใหม่ การบริหารหนี้ รวม 
- รัฐบาล 182,794.76 283,821.37 466,616.13 
- รัฐวิสาหกิจ 16,825.59 40,250.51 57,076.10 

รวม 199,620.35 324,071.88 523,692.23 
 
  ท้ังนี้ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลสามารถดําเนินการได้ จํานวน 182,794.76 ล้านบาท  
จากวงเงินแผนฯ จํานวน 533,285.71 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากในช่วงต้นปีงบประมาณได้วางแผนท่ีจะกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณ จํานวน 420,000.00 ล้านบาท แต่ในช่วง 6 เดือนแรก กระทรวงการคลังได้ดําเนินการกู้เงินเพียง 113,604.58 ล้าน
บาท เนื่องจากฐานะเงินคงคลังอยู่ในระดับสูง จึงมีความจําเป็นในการกู้เงินน้อยลงกว่าท่ีประมาณการไว้และคาดว่าท้ังปีงบประมาณ 
2554 กระทรวงการคลังจะกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 200,000.00 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
รายได้สุทธิได้สูงกว่าประมาณการไว้มาก ในส่วนของการบริหารหนี้รัฐบาลนั้น ในช่วง 6 เดือนแรก กระทรวงการคลังสามารถ
ดําเนินการได้แล้ว จํานวน 283,821.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.51 ของแผนท่ีวางไว้จํานวน 502,237.67 ล้านบาท 
  สําหรับการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจจํานวน 57,076.10 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ท่ีกระทรวงการคลัง             
คํ้าประกัน จํานวน 32,488.36 ล้านบาท และไม่คํ้าประกัน จํานวน 12,550.00 ล้านบาท และเป็นการชําระคืนหนี้ จํานวน 
12,037.74   ล้านบาท 
  ผลของการบริหารหนี้ท่ีได้ดําเนินการท้ังในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําให้สามารถลดยอดหนี้คงค้างได้ 
12,037.74 ล้านบาท และสามารถประหยัดดอกเบ้ียได้ 60.00 ล้านบาท 
 

สังคม 
 
20. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสถานท่ีทําการสํานักงาน ป.ป.ช. 
ประจําจังหวัด  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
จัดต้ังสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด (67 จังหวัด) เป็นเงินท้ังสิ้น จํานวน 513,839,640 บาท (ห้าร้อยสิบสามล้านแปดแสน
สามหม่ืนเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม  2554  
   2. เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดต่าง ๆ หรือส่วนราชการอ่ืน  ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานท่ีเป็นท่ีทําการ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชั่วคราว  เพ่ือให้สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมีสถานท่ีทําการชั่วคราวภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รองรับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด    
  3. เห็นชอบในหลักการให้กรมธนารักษ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสรรท่ีราชพัสดุท่ี
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดต้ังท่ีทําการถาวรสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  เพ่ือให้สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด  
มีท่ีทําการถาวรท้ัง 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  
  ท้ังนี้ ในการดําเนินการให้ ปปช. คํานึงถึงงบประมาณ ปริมาณงาน และความพร้อมของบุคลากรด้วย  
 
23. เรื่อง การดําเนินงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ระยะเร่งด่วน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินงานป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ระยะ
เร่งด่วนตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ โดยในส่วนท่ีได้ดําเนินการไปแล้วให้เร่งดําเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว สว่นแผนงานท่ียังไม่ได้ดําเนินการให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและ
ภัยแล้งท่ีแต่งต้ังใหม่ต่อไป 
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24.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 120,589,514 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือ
และสนับสนุนจังหวัดท่ีประสบอุทกภัย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เสนอ  และให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาตรวจสอบ
ความเสียหายท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และเป็นความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือฟ้ืนฟูความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมอย่าง
ยั่งยืน  และเสนอให้คณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย  และดินโคลนถล่ม (คอส.) ซ่ึงมีรอง
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  เพ่ือพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในภาพรวมก่อนท่ีจะจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป 
 
25. เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามท่ี 
กระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
โดยการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซ่ึงได้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพ่ือใช้เป็นท่ี
อยู่อาศัย จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย เสมือนเป็นค่าลดหย่อน สําหรับเงินได้เท่าท่ีจ่าย
เป็นค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย ท้ังนี้ ตามเง่ือนไข ดังนี้ 
  1. ยกเว้นเงินได้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงสําหรับเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน 
หรือห้องชุดในอาคารชุด เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน หรือห้องชุดใน
อาคารชุด แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  
  2. ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องกันตามจํานวนท่ีจ่ายจริง แต่รวมกัน
แล้วไม่เกิน 500,000 บาท  (สําหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ใช้สิทธิได้ทันทีหรือในปีถัดไปก็ได้) 
  3. อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 
  4. ผู้มีเงินได้ต้องไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือไม่มีชื่อเป็น หรือเคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียน
บ้านท่ีใช้เป็นหลักฐาน ยกเว้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยของตนเองหรือคู่สมรสตามทะเบียนบ้าน 
  5. กรณีผู้มีเงินได้มีคู่สมรส ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อม
ท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยได้เพียงแห่งเดียว 
  6. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบ้ียกู้ยืมซ้ือบ้านสําหรับการกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือ เช่าซ้ือ หรือ
สร้างอาคารอยู่อาศัย 
  7. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน หรือห้อง
ชุดในอาคารชุดเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 271 (พ.ศ. 2552) 
  8. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้จากการขายท่ีอยู่อาศัยเดิมและซ้ือท่ีอยู่อาศัยใหม่ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 241 (พ.ศ. 2546) 
  9. กรณีเป็นการกู้ร่วม โดยผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยของตนเองและเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้น
กับกรมสรรพากรแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ท่ีใช้กู้ร่วม 
  10. ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ต้ังแต่วันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
  11. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีซ้ือเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่
วันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
 
26. เรื่อง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม  และภัยแล้ง               
พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ดิน
โคลนถล่ม และภัยแล้ง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
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 สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ดินโคลน
ถล่ม  และภัยแล้ง  พ.ศ. .... มี ดังนี้  
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลน
ถล่มและภัยแล้ง” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 2 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประธานกรรมการแต่งต้ัง  เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 3 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงคมนาคม  และเลขาธิการสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนท่ีประธานกรรมการเห็นสมควรแต่งต้ัง เป็นกรรมการ เลขาธิการสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย  ดินโคลนถล่ม  และภัยแล้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ   ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมชลประทาน  และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าท่ี 
   (1) จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง 
   (2) จัดทําข้อสั่งการให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ในการบูรณาการ ระบบการแจ้ง
เตือนภัย ระบบป้องกันภัย  ระบบระบายน้ํา  และระบบจัดการน้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ดินโคลนถล่มและภัยแล้งอย่างเป็น
ระบบและมีเอกภาพ  ตามหลักการเตรียมพร้อม การตอบสนองต่อปัญหา  การฟ้ืนฟูและการป้องกัน 
   (3) กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย  ระบบป้องกันภัย ระบบระบายน้ํา  และ
ระบบจัดการน้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงและนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
   (4) กําหนดแนวทาง มาตรการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง 
โดยน้อมนําแนวพระราชดําริท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํามาเป็นแนวทาง 
   (5) บูรณาการแผนงานและงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลน
ถล่ม และภัยแล้งของส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และคณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   (6) ติดตามประเมินผล  และเร่งรัดการดําเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
คณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง 
  3. ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย  ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง ในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี และให้มีอํานาจหน้าท่ี รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ และงานการประชุม
ของคณะกรรมการ ศึกษาและจัดทําข้อมูลเก่ียวกับแนวทาง  มาตรการในการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ดินโคลนถล่ม และภัยแล้งให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  รวมถึงประสานการปฏิบัติตามแนวทาง 
มาตรการ แผนงานและงบประมาณรายจ่ายกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ โดยให้เลขาธิการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสํานักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืนหรือสํานักงานอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในสํานักงานได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ  โดยจะให้ไปช่วย
ปฏิบัติงานเต็มเวลา  บางเวลาหรือนอกเวลา หรือตามท่ีมอบหมายก็ได้ 
 
27. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินให้แก่พระภิกษุสามเณรท่ีประสบภัยพิบัติถวายเป็นค่าภัตตาหารในอัตราม้ือละ 40 
บาท จํานวน 2 ม้ือ รวมเป็นเงิน 80 บาท/รูป/วัน ตามจํานวนวันท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติ 
  2. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้แก่พระภิกษุสามเณรท่ี
ประสบภัย จํานวน 10,922 รูป ๆ ละ 80 บาท/วัน เป็นเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 18 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 17 ตุลาคม 
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2554 เป็นเงิน 26,212,800 บาท ท้ังนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายลงหรือกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะเบิกจ่าย
ให้แก่พระภิกษุสามเณรตามจํานวนวันท่ีได้รับความเดือนร้อนจากเหตุภัยพิบัติจริง 
 
28. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการลักลอบนํายาแก้หวัดสูตรผสมท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน (Pseudophedrine) ไปใช้ในการผลิตยาเสพ
ติด 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาการลักลอบนํายาแก้หวัดสูตรผสมท่ีมี ซูโดอีเฟดรีน (Pseudophedrine) 
ไปใช้ในการผลิตยาเสพติด ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
  กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า  
  สืบเนื่องจากปัญหาการกว้านซ้ือยาแก้หวัดสูตรผสมท่ีมีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรีนจาก โรงงานผลิตยา ร้าน
ขายยา และคลินิกเวชกรรม เพ่ือนําไปเป็นสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุขได้
ดําเนินการมาตรการป้องปรามปราบปราม เพ่ือควบคุมการผลิตและจําหน่ายยาดังกล่าวอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม 
ยังพบการลักลอบนํายาแก้หวัดสูตรผสมท่ีมีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรีน ไปใช้เป็นสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติดเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับปัญหาท่ีตรวจพบจะเป็นรายงานการกว้านซ้ือจากร้านขายยาหรือคลินิค จากสถิติการจับกุมยาแก้หวัดฯ 
ในประเทศไทย ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน รวม 36 คดี พบของกลางท่ีเป็นยาแก้หวัดสูตรผสมท่ีมีส่วนประกอบของซูโดอีเฟด
รีน ท้ังท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทยและมาจากต่างประเทศรวมถึง 43.78 ล้านเม็ด เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบนํายาแก้หวัด
สูตรผสมท่ีมีซูโดอีเฟดรีนไปใช้ในการผลิตยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2554 และครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 และวันท่ี 9 กันยายน 2554 จึงได้มีมาตรการดําเนินการดังนี้ 
  1.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับท่ี 40 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2554 จัดให้ยา
สูตรผสมท่ีมีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล และยาน้ํา ยกเว้นสูตรผสมท่ีมีพาราเซตามอล 
(Paracetamol) เป็นส่วนประกอบ เป็นยาควบคุมพิเศษ 
  2. มีมาตรการควบคุมการจําหน่ายยาสูตรผสมท่ีมีซูโดอีเฟดรีน เป็นส่วนประกอบในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล 
และยาน้ํา ยกเว้นสูตรผสมท่ีมีพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นส่วนประกอบ เฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐและ
สถานพยาบาลของเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านั้น และควบคุมปริมาณการจําหน่ายให้สถานพยาบาลของเอกชน
ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ไม่เกิน 5,000 เม็ด (ห้าพันเม็ด) ต่อแห่งต่อเดือน 
 
29. เรื่อง การเฝ้าระวังอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันท่ี 25 กันยายน 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลเรื่องการเฝ้าระวังอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันท่ี 25 กันยายน 2554   
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
  สาระสําคัญ 
  การติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยดาวเทียม ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) พบว่าจากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม ปี 2554 ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) สรุปสถานการณ์น้ําท่วมในช่วง 7 วัน โดยใช้ดาวเทียมเรดาร์แซท 1 และ 2 ต้ังแต่วันท่ี 12 ถึง 19 
กันยายน 2554 มีน้ําท่วมในทุกภาคของประเทศ โดยมีน้ําท่วมขังใน 45 จังหวัด 279 อําเภอ และ 1,843 ตําบล คิดเป็นพ้ืนท่ี  
น้ําท่วมท้ังสิ้นประมาณ 5,367,261 ไร่ และจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน 
มีพ้ืนท่ีน้ําท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 15 วันท้ังสิ้น 2,146,349 ไร่ ใน 27 จังหวัด 158 อําเภอ และ 779 ตําบล ซ่ึงเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้ว 
ยังไม่มีภาวะน้ําท่วมขัง แต่มีความเสี่ยงท่ีจะเริ่มเกิดน้ําท่วมได้ในช่วงสัปดาห์นี้ มีท้ังสิ้น 143 อําเภอ ใน 20 จังหวัด  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝน ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) พบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ต้ังแต่วันท่ี 19 – 25 กันยายน 2554 ทําให้มีพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง
อุทกภัย ดังนี้ 
  พ้ืนท่ีเฝ้าระวังพิเศษ เนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่เดิม และจะมีฝนตกเพ่ิมในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กําแพงเพชร บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี เลย 
หนองคาย หนองบัวลําภู ชัยภมิู ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี 
  พ้ืนท่ีเฝ้าระวัง เนื่องจากจะมีฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ลําปาง 
ลําพูน มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ อํานาจเจริญ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ระยอง กาญจนบุรี ระนอง พังงา และสตูล 
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30.  เรื่อง พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ (รล.) ได้สรุปพระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับแจ้งจาก รล. ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เนื่องในโอกาสท่ีได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเป็นทุนประเดิมสําหรับการก่อต้ังมูลนิธิน้ํา ซ่ึงก่อต้ังข้ึนเพ่ือสนอง
พระราชดําริเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา และกราบบังคมทูลรายงานแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิ ในการนี้ รล. ได้ส่งสรุป
พระราชดําริมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1. เรื่องดินถล่มท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ให้ศึกษาหาแนวทางแก้ไข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสถานการณ์
ดินถล่มท่ีมีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยให้ใช้ความระมัดระวังในการดําเนินงาน 
แม้กระท่ังหญ้าแฝกอาจจะเป็นตัวการให้ดินถล่มได้ เพราะรากเจาะลึกทําให้ดินแตกแยก ควรศึกษาอย่างรอบคอบว่าโครงสร้าง
ดินลักษณะใด ควรจะดําเนินการอย่างไร ปลูกพืชชนิดใด เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรงกังวลเรื่องการบุก
รุกพ้ืนท่ีเพาะปลูกเข้าไปในป่า ทําให้พ้ืนท่ีดินถล่มเพ่ิมข้ึนตามมา เม่ือเปิดพ้ืนท่ีใหม่ข้ึนไปบนภูเขาจะเกิดการสร้างถนนขวางทางน้ํา
ก่อความเสียหายท้ังอุทกภัยและดินถล่ม การแก้ไขปัญหาคือการปรับท่ีดินทํากิน ท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ซ่ึงใช้เวลา 10 
ถึง 20 ปี จึงจําเป็นต้องศึกษา วิจัย ทดลองให้ได้คําตอบว่าจะปลูกพืชอย่างไรให้มีรากแก้วลึกสลับกับหญ้าแฝก หรือพืชอ่ืนท่ี
เหมาะสมตามสภาพ 
  2. เรื่องอุทกภัย ภัยแล้ง ให้ศึกษาสรุปการแก้ไขในพ้ืนท่ีสําคัญ แม่น้ําท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง มี 5 สาย 
คือ แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน และแม่น้ําป่าสัก มีพระราชดําริให้ดําเนินการศึกษาและพัฒนาแม่น้ําท้ัง 5 สาย จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศได้มาก พ้ืนท่ีแม่น้ําน่าน น้ําว้า ควรศึกษาพ้ืนท่ีต้นน้ําว่าจะฟ้ืนฟูรักษาและใช้
ประโยชน์อย่างไร ไม่ให้ดินถล่มและหน่วงน้ําไว้ได้ โดยการสร้างฝายและทํานบเพ่ิมเติม พ้ืนท่ีแม่นํายมให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสาน
ดําเนินการสร้างพัฒนาเข่ือนเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยให้ประชาชนในพ้ืนท่ียอมรับและเห็นประโยชน์ร่วมกัน อาจ
เป็นการพัฒนาเข่ือนแก่งเสือเต้นให้เหมาะสมท้ังลักษณะและขนาดท่ียอมรับได้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
หากศึกษาแล้วสรุปได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมก็ให้เร่งดําเนินการ มิฉะนั้นจะเสียหายมากข้ึน เม่ือมีแผนงานแล้วให้เชื่อมโยงท้ังระบบ
ของแม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน และแม่น้ําป่าสัก ใช้หลักการท้ังอ่างพ่วง แก้มลิง การผันน้ํา และคลองทูอินวัน 
(คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา) เพ่ือบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา สําหรับพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ดําเนินการเชื่อมต่อเข่ือนลําตะคองกับอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ําแล้วศึกษาหาพ้ืนท่ีแก้มลิงก่อนถึงจังหวัด
นครราชสีมา 
  3. เรื่องการจัดการน้ําชุมชน ให้รวบรวมชุมชนมาช่วยทํางาน ให้ชุมชนชาวบ้านท่ีมีความรู้ ประสบความสําเร็จ 
มีประสบการณ์ จัดการและพัฒนาน้ําในพ้ืนท่ีแล้วขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน 
  4. เรื่องน้ําปัญหามากมาย ให้พัฒนาพ้ืนท่ีตัวอย่างก่อน การใช้ท่ีดิน ป่าต้นน้ํา เก่ียวโยงกัน ให้ศึกษาและพัฒนา
โครงการตัวอย่างในพ้ืนท่ีให้ประสบความสําเร็จสรุปแนวทางแก้ปัญหาให้ได้แล้วจึงขยายผล 
 
31.  เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร การช่วยเหลือด้านการเกษตร สถานการณ์น้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 เ นื่ อ ง จ า ก อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ า ยุ โ ซ น ร้ อ น  “น ก เ ต น ” ต้ั ง แ ต่ ป ล า ย เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 4  
เป็นต้นมา ประกอบกับปัจจุบัน ร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกด
อากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ทําให้ท่ัวประเทศมี
ฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบด้านการเกษตรท้ังสิ้นรวม 56 จังหวัด ได้แก่จังหวัด
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ เพชรบูรณ์ ลําปาง ลําพูน 
แม่ฮ่องสอน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ นครพนม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร หนองคาย 
หนองบัวลําภู สกลนคร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี กรุงเทพ ชัยนาท นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ตรัง ภูเก็ต พังงา และสตูล 
 ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ก.ย.54) 
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  ด้านพืช  เกษตรกร 504,613 ราย  พ้ืนท่ีคาดว่าจะเสียหาย 4,809,302 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 4,192,131 ไร่ พืชไร่ 
392,130 ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 225,041 ไร่  
  ด้านประมง  เกษตรกร 51,057 ราย  พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําคาดว่าจะเสียหาย แบ่งเป็น บ่อปลา 54,852 ไร่กุ้ง/
ปู/หอย 560 ไร่  กระชัง/บ่อซีเมนต์ 75,161 ตารางเมตร  
 ด้านปศุสัตว์  เกษตรกร 82,094 ราย  สัตว์ได้รับผลกระทบรวมท้ังสิ้น 3,954,046 ตัว แบ่งเป็น  โค–กระบือ 
86,012 ตัว สุกร 91,044 ตัว แพ-แกะ 4,505 ตัว สัตว์ปีก 3,772,485 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 4,389 ไร่ 
 ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ในพ้ืนท่ี 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร 
กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี สระบุรี 
ปทุมธานี เลย นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ตราด และสตูล 
 การดําเนินการช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 1. การแจ้งเตือนภัย  
  1.1 สถานการณ์น้ํา จํานวน 8 ฉบับ (วันท่ี 14,17,19,29,31 ส.ค.54 และวันท่ี 5 ,10,13 ก.ย. 54) 
  1.2 การคาดการณ์การเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก จํานวน 12 ฉบับ                                                
(วันท่ี 19,22,24,26,29,31 ส.ค. 54 และวันท่ี 2,5,7,9,12,14 ก.ย. 54) 
 2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคล่ือนท่ี ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,399 เครื่อง ปัจจุบันสนับสนุนแล้ว จํานวน 838 
เครื่องในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด 
 3. สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ํา เตรียมการไว้ 295 คัน ปัจจุบัน สนับสนุนแล้ว 4 คัน 
  4. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 344,175 กิโลกรัม และดูแลสุขภาพสัตว์ 625,542 ตัว แร่ธาตุและเวชภัณฑ์                
2,725 ชุด 
  ความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ปี 2554 กรณีพิเศษ 
  1.  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์  ได้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือขออนุมัติเงินงวดจาก                      
สํานักงบประมาณแล้ว ข้อมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2554 รวมท้ังสิ้น  1,333,621,629.25 บาท 
   2.  สํานักงบประมาณ อนุมัติเงินงวดให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว จํานวน 480.83 
ล้านบาท  เกษตรกร 10,676 ราย แบ่งเป็น 
   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 ก.ย.54 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 108.01 ล้านบาท เกษตรกร 2,699 ราย  
  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 ก.ย. 54 จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 372.83 ล้านบาท เกษตรกร 7,977 ราย 
  ท้ังนี้ ธกส. สาขา จะเริ่มโอนเข้าบัญชีเกษตรกรต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน 2554 
  สถานการณ์น้ํา ณ วันท่ี 15 กันยายน 2554 
 1. สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
  สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณน้ําท้ังหมด ร้อยละ 83 ของ
ความจุอ่าง เป็นปริมาณน้ําใช้การได้ ร้อยละ 51 ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 จํานวน 14,532 ล้านลูกบาศก์เมตร  สามารถรับ
น้ําได้อีก 16,060 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ําท้ังหมด 33 แห่ง มีปริมาณน้ําท้ังหมดร้อยละ 78 ของความ    
จุอ่าง  เป็นปริมาณน้ําใช้การได้ ร้อยละ 45 ของความจุอ่าง มากกว่าปี 2553 จํานวน 16,944 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ําได้
อีก 12,372 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  อ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์น้ํา มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 21 อ่าง  คือ อ่างเก็บน้ําภูมิพล 
(86%) สิริกิติ์(95%) แม่งัดฯ(86%) แม่กวงฯ(96%) ก่ิวคอหมา (92%) แควน้อยฯ(102%) หว้ยหลวง(99%) น้ําอูน(106%) น้ําพุง (94%) 
ลําปาว (88%) ลําตะคอง (81%) ลําพระเพลิง (87%) มูลบน(82%) ลําแซะ(88%) สิรินธร(82%) ป่าสักชลสิทธิ์ (95%) ศรีนครินทร์ 
(84%) ขุนด่านฯ(86%) คลองสยีัด(85%) หนองปลาไหล(100%) ประแสร์(107%) 
  สภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ําท้ังหมด ร้อยละ 90 ของ
ความจุอ่าง  เป็นปริมาณน้ําใช้การได้ ร้อยละ 63 ของความจุอ่าง  สามารถรับน้ําได้อีก 2,375 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 2. สภาพน้ําท่า 
  แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ําน่าน แม่น้ํายม ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม และแม่น้ําป่าสัก ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์          
น้ํามาก 
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  แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําชี แม่น้ํามูล ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์น้ําท่วม และแม่น้ําโขง ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์              
น้ํามาก 
  แม่น้ําตาปี ตันหยงมัส โก-ลก ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
32.  เรื่อง   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป) ต่อ  
นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห่งชาติ (คอป) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   ตามท่ีนายคณิต ณ นคร ใน
ฐานะประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป)  เสนอ รวม 7 ประการ ดังนี้   
 ประการแรก 
 คอป. เห็นว่า ในระหว่างท่ีสังคมไทยยังมีความขัดแย้งอยู่ รัฐบาลต้องดําเนินการมาตรการเพ่ือลดความขัดแย้ง 
โดยตรวจสอบว่าเจ้าพนักงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ประชาชนท่ีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้ต้องขังท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ ตรวจสอบและผลักดันให้ผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนทุกฝ่ายรวมท้ังฝ่ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมเพ่ือได้รับการพิจารณาวินิจฉัยอย่างเท่าเทียมกัน 
 ประการท่ีสอง 
 คอป. ขอเรียกร้องให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในความขัดแย้งทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการกระทําใดๆ ซ่ึง
อาจเป็นการกระทบกระเทือนถึงบรรยากาศในการปรองดอง โดยเฉพาะรัฐบาลต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษท่ีจะไม่ดําเนิน
ใดๆ ท่ีกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งข้ึน 

ประการท่ีสาม 
 คอป. เห็นว่า การดําเนินคดีอาญาในคดีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ความผิดฐานม่ัวสุมกันต้ังแต่สิบคนข้ึนไปตามมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และคดีท่ีเก่ียวเนื่องซ่ึงเป็น
ช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท้ังหลายท้ังก่อนและหลังการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 รวมท้ังคดีท่ี
เก่ียวเนื่องกับการหม่ินพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ล้วนเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะเก่ียวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง รัฐบาลสมควร
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินคดีในความผิดดังกล่าว ดังนี้ 
 1.  เร่งรัดตรวจสอบให้ชัดเจนว่า การแจ้งข้อหาและการดําเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาและจําเลยสอดคล้องกับ
พฤติการณ์แห่งการกระทําหรือไม่ และทบทวนว่า มีการต้ังข้อหาท่ีรุนแรงเกินสมควร หรือดําเนินคดีท่ีพยานหลักฐานอ่อนไม่
เพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดหรือไม่ 
 2.  ดําเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้มีการปล่อยชั่วคราวอันเป็นสิทธิพ้ืนฐานของผู้ต้องหาและจําเลย โดยให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ยื่นคําร้องต่อศาลเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ต้องหาและจําเลยว่า มี
เหตุท่ีจะหลบหนี เหตุท่ีจะทําลายพยานหลักฐาน หรือเหตุท่ีจะเป็นอันตรายต่อสังคมหากได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่ หากไม่
มีสาเหตุดังกล่าวให้ยืนยันหลักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราว และใน
การปล่อยชั่วคราวนั้น แม้ตามมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะไม่เรียกร้องหลักประกันก็ตาม และ
ในกรณีท่ีศาลอนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวแต่กําหนดให้มีหลักประกันด้วยนั้น ก็ชอบแล้วท่ีรัฐบาลจะจัดหาหลักประกันดังกล่าว
ให้แก่ผู้ต้องหาและจําเลยทุกคนท่ีไม่สามารถจัดหาหลักประกันได้ตามทางปฏิบัติท่ีผ่านมา 
 3.  เนื่องจากผู้ต้องหาและจําเลยมิใช่เป็นผู้ร้ายหรืออาชญากรดังเช่นในคดีอาญาตามปกติ แต่เป็นผู้ท่ีถูก
กล่าวหาว่ากระทําความผิดอันมีมูลเหตุเพ่ือให้บรรลุ 
 4.  เป้าหมายในทางการเมือง หากผู้ต้องหาและจําเลยนั้นไม่ได้รับการการปล่อยชั่วคราว รัฐบาลสมควรจัดหา
สถานท่ีในการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีมิใช่เรือนจําปกติ 
 5.  เนื่องจากคดีอาญาเหล่านี้เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองท่ีดําเนินอยู่ในช่วงเวลาหลายปี
ท่ีผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างท่ีมีการศึกษาถึงแนวทางในการนํามาตรการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ประเทศไทยมาใช้ สมควรขอความร่วมมือให้อัยการชะลอการดําเนินคดีอาญาเหล่านี้ไว้ โดยยังไม่พิจารณานําคดีข้ึนสู้ศาล โดยรอ
ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ให้อัยการมีข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ในการประเมินความเหมาะสมทางด้านประโยชน์
สาธารณะ รวมท้ังมาตรการทางอาญาท่ีเหมาะสมก่อนสั่งคดี     
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 ประการท่ีส่ี 
 คอป. เห็นว่า การชดเชยเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทุกฝ่ายเป็นเง่ือนไข
สําคัญในการสร้างความปรองดองในชาติ ท้ังนี้ ควรดําเนินการอย่างน้อยตามแนวทาง ดังนี้ 
 1.  เนื่องจากการเยียวยาในกรณีนี้แตกต่างจากการเยียวยาในกรณีปกติ การเยียวยาในกรณีนี้จึงไม่อาจใช้
หลักการและมาตรการตามปกติดังเช่นท่ีรัฐใช้กับผู้ประสบภัยพิบัติ หรือหลักการในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายในคดีอาญา ฯลฯ แต่จะต้องใช้มาตรการพิเศษท่ีไม่ติดยึดอยู่กับสิทธิท่ีมีอยู่ตามกรอบของกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานและองค์กร ท่ีดําเนินการในกรณีปกติ 
 2.  รัฐบาลควรเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายในการเยียวยา
ไม่ควรจํากัดเฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553 เท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงบุคคล
ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ท่ีสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงต้ังแต่ก่อนการรัฐประหารเม่ือ
วันท่ี 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา  
 3.  รัฐบาลควรกําหนดกรอบในการเยียวยาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเหตุการณ์ และ
ครอบคลุมถึงความสูญเสียในลักษณะต่าง ๆ ท้ังทางร่างกายและจิตใจ โดยให้ครอบคลุมถึงความสูญเสียในทางเศรษฐกิจและ
โอกาสของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  
 4. รัฐบาลควรจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทําหน้าท่ีในการให้การเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบทุกฝ่ายอย่าง
จริงจัง โดยจัดให้มีองค์กรเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความช่วยเหลือด้านงบประมาณใน
การเยียวยาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง  

ประการท่ีห้า 
 คอป. เห็นว่า การเยียวยากลุ่มผู้ท่ีถูกดําเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญท่ีเป็นเง่ือนไขในการ
สร้างความปรองดองในชาติ จึงเห็นควรดําเนินการเยียวยากลุ่มผู้ท่ีถูกดําเนินคดี โดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากการชุมนุม ดังนี้ 
 1. ควรเร่งรัดการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมของผู้เข้าร่วมชุมนุมและ ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีถูก
ควบคุมอยู่ในเรือนจําท่ัวประเทศ โดยตรวจสอบว่าไม่มีการต้ังข้อกล่าวหาท่ีรุนแรงเกินสมควร 
 2. จ่ายค่าทดแทนแก่จําเลยท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาว่าศาลได้มีคํา
พิพากษาว่าจําเลยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ 
 3. สําหรับจําเลยท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดแล้ว หรอืไม่ให้ประกันตัว ควรให้ ความช่วยเหลือแก่
ครอบครัวของจําเลยเหล่านั้นในด้านมนุษยธรรม และหากพ้นโทษแล้ว รัฐบาลควรมีมาตรการ ให้ความช่วยเหลือแนะนําในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือลดความคับแค้น และฟ้ืนฟูให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ตามปกติ  

ประการท่ีหก 
 คอป. มีความกังวลต่อสถานการณ์เก่ียวกับการดําเนินคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพตาม มาตรา 112 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 คอป. เห็นควรให้
มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  ในสถานการณ์ท่ีละเอียดอ่อนเช่นนี้ คอป. เห็นว่ารัฐบาลต้องดําเนินการการทุกวิถีทาง โดยคํานึงถึง
เป้าหมายสุดท้าย คือการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยควรดําเนินการอย่างเด็ดขาดและเคร่งครัดต่อผู้ท่ีจาบจ้วง
ล่วงละเมิดท่ีมีเจตนาร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นท่ีเคารพสักการะและหวงแหนของปวงชนชาวไทย แต่ไม่ควรนําเอา
มาตรการในทางอาญามาใช้มากจนเกินสมควรโดยขาดทิศทางและไม่คํานึงถึงความละเอียดอ่อนของคดี อันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาท้ังจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ  
 2. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในความขัดแย้งต้องดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือ
ความขัดแย้งในทางการเมือง และต้องยุติการกล่าวอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
 3. รัฐบาลต้องดําเนินการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ
มีความเป็นเอกภาพและดําเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
 4.  ในการดําเนินคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ อัยการซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการใช้ดุลพินิจว่าจะดําเนินคดี
หรือไม่ ควรให้ความสําคัญกับแนวทางการสั่งคดีโดยใช้ดุลพินิจ (Opportunity Principle) ซ่ึงเป็นอํานาจของอัยการอันเป็น
สากล ในกรณีนี้ ประเด็นท่ีอัยการต้องพิจารณาคือแนวทางใดระหว่างการสั่งฟ้องคดีหรือการสั่งไม่ฟ้องคดี จะเป็นผลประโยชน์
สูงสุดในการปกป้องและถวายพระเกียรติยศท่ีเหมาะสมแด่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญ 
 5. รัฐบาลควรดําเนินการเพ่ือให้ผู้ต้องหาและจําเลยในคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพได้รับการปล่อยชั่วคราว 
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 6. รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนการดําเนินคดีท่ีนําเอาประเด็นเรื่องกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพมาขยาย
ผลในช่วงเวลาท่ีเกิดความขัดแย้งทางการเมือง ท้ังนี้ ในการดําเนินคดีต่อไปจะต้องมีการพิจารณาโดยมีพยานหลักฐานในการ
พิสูจน์ความผิดท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมเฉพาะบุคคลท่ีชัดเจน ท่ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรม  

ประการท่ีเจ็ด 
คอป. ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้สั่งสมจนทําให้เกิดความแตกแยกท่ี

ร้าวลึกในสังคมไทยจนเกินกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแก้ปัญหาได้ ผู้ท่ีเก่ียวข้องในความขัดแย้งทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาคธุรกิจและสื่อมวลชน รวมท้ังประชาชนทุกคนจึงล้วนมีบทบาทสําคัญในการนําพาประเทศชาติไปสู่การ
ปรองดองด้วยกันท้ังสิ้น รัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ทุกฝ่ายในสังคมไทยได้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา
ความขัดแย้งซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ของทุกสังคมในห้วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านท่ีสําคัญ ในการนี้รัฐบาลควรสนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้และการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือความเข้าใจร่วมกันของสังคมในการก้าวข้ามความขัดแย้ง ในสื่อต่าง ๆ 
อย่างเต็มท่ี การทําความเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาและการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันของสังคมไทยอย่างถูกวิธี
เป็นการสร้างองค์ความรู้ท่ีสําคัญท่ีจะนําพาสังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยท่ีมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป  

ท้ังนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ดูแลเรื่องเยียวยาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์
กรณีกรือเซะและสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมเติมด้วย 
 

แต่งตั้ง 
34.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหม่และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์
สมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหม่ 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสเสนอ ขอเปิดสถานกงสุลสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์ และ
แต่งต้ัง นายมาร์ก-เฮนรี ดูมูร์ (Mr. Marc-Henri Dumur) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์ ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายประสิทธิ์ สีโท ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคํานวณ) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านออกแบบและคํานวณ สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสํารวจและหรือออกแบบ) 
วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  3.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
 
  4.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ตามความมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย   
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  5.  การเล่ือนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังนายวรวิทย์  จําปีรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  6.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายเอกพจน์  วงศ์อารยะ ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   2. นายชนะศักด์ิ  อัตถาวงศ์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  7.  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังนายสมชาย  พฤฒิกัลป์ ท่ีปรึกษาประจํา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
(นักบริหารสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้ครบเกษียณอายุราชการ 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้  
   1. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   2. นายเสน่ห์  ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ          
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   3. นายอนันต์  ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
   4. นายกมล  รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  9.  แต่งตั้งให้รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) ซ่ึงได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
 
  10.  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 163/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 163/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
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  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่ง ท่ี 141/2554 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรีสําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ นั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้าย  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์             
ณ ระนอง) กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับองค์การมหาชน ดังนี้  
  1. การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้   
    - สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  2. การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้  
   - สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 19 กันยายน  2554 เป็นต้นไป   
 
  11.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกิตติรัตน์                      
ณ ระนอง) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา 
42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
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