
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/09
                                                         วันท่ี 27 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 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไข 
    บทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพท่ีมีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบ 
    ความผิด)  
  4.  เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

เศรษฐกิจ 
12.  เรื่อง   รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

   ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในช่วง 6 เดือนแรก  
    (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) 
  13.  เรื่อง  แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 
  16. เรื่อง  การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงิน 
    สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทก
    ภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  
 สังคม 
  20.  เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือ 
    สถานการณ์อุทกภัย 
  24.  เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง   
  25.  เรื่อง  การเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2554/55 ท่ีเก็บเก่ียวและขายผลผลิตก่อนเริ่ม
    โครงการรับจํานํา และการช่วยค่าเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเสียหายเกินกว่าร้อยละ 50 
 
  แต่งตั้ง 
  29. เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.   ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
   ปราบปรามยาเสพติด อีกตําแหน่งหนึ่ง (กระทรวงยุติธรรม)  
 2. การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักงาน ก.พ.)  
 3.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
  การท่องเท่ียวและกีฬา)  
 4.   แต่งต้ังรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 5. แต่งต้ังผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 6.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง 
  สาธารณสุข)  
 7.   การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
  (นักบริหารระดับสูง)  
 8.   แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
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 9.  แต่งต้ังรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
 10. แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 11. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
 12. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
  (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 13.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
 14.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
 15.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
 16.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 17.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 18.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
 19.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 20.  แต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 21.  แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ 
 22.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระในคณะกรรมการบริหาร
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
 23.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
  ประกันภัย  
 24.  แต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18  
 25.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 26.  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ 
 27.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม
  การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   ข้อเท็จจริง 
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติรายงานว่า  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้
สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  รวมท้ังปรับปรุงวิธีการแจ้งคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่
ในราชอาณาจักร  และปรับปรุงอัตราโทษใหม่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  และ
เพ่ือป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของแรงงานต่างด้าว  
ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงยืนยันขอให้ดําเนินการร่างพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อไป   
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้   
  1. แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี” “อธิบดีหรืออธิบดีกรมตํารวจ” “ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง” และ “กอง
ตรวจคนเข้าเมือง” เป็น “นายกรัฐมนตรี” “ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ” “ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง” และ 
“สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง” ตามลําดับทุกแห่ง (ร่างมาตรา 4)  
   2. กําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและชื่อตําแหน่งกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน (ร่างมาตรา 5)  
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา 6)  
  4. ปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งข้ึน (ร่างมาตรา 7-ร่างมาตรา 9)   
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมชื่อตําแหน่งในคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นปัจจุบัน (ร่างมาตรา 10)  
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับ
เพศและความผิดต่อเสรีภาพท่ีมีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
บทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพท่ีมีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้การกระทําชําเราโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํา
กับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน  ต้องระวางโทษตามมาตรา 277 วรรคสี่  ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  และให้ศาล
เยาวชนและครอบครัวเป็นศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้กระทําความผิดฐานกระทําชําเราท่ีมีอายุไม่เกินสิบแปดปี  สมรส
กับผู้เสียหายซ่ึงเป็นเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 277)  
   2. กําหนดให้การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศหรือการกระทําความผิดต่อเสรีภาพต่อเด็กท่ีมีอายุไม่เกินสิบสาม
ปี  ผู้กระทําไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพ่ือให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้ (ร่างมาตรา 4 เพ่ิมมาตรา 285/1 และร่างมาตรา 
5 เพ่ิมมาตรา 321/1)  
 
4. เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน ใบแทนใบรับ การ
คัดและรับรองสําเนาข้อมูลท่ีเก่ียวกับบัตร และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอตรวจหลักฐานรายการหรือข้อมูลท่ีเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 

 ข้อเท็จจริง 
 กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอว่า 
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   1. เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 ท่ีประกาศใช้บังคับแล้ว มีผลกระทบต่อการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมบัตร
ประจําตัวประชาชน ใบแทนใบรับ การคัดและรับรองสําเนาข้อมูลเก่ียวกับบัตร และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ หรือ
เปลี่ยนบัตร รวมท้ังการขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลท่ีเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน ตลอดจนการขอให้ถ่ายเอกสาร 
คัด หรือรับรองสําเนาข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน จึงเห็นควรยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 (ปรับปรุงการกําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร
ในกรณีบัตรหายหรือถูกทําลาย หรือบัตรชํารุดในสาระสําคัญ) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 19 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 (ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน
ท่ี 26 ก วันท่ี 12 เมษายน 2542 รวม 2 ฉบับดังกล่าว และปรับปรุงข้ึนใหม่  
   2. ดังนั้น เห็นควรปรับปรุงการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือ
การเปลี่ยนบัตร รวมถึงการขอให้ถ่ายเอกสาร คัด หรือรับรองสําเนาข้อมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชนข้ึนใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติตามข้อ 1 ดังกล่าว 

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   1. ปรับปรุงค่าธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน ใบแทนใบรับ การคัดและรับรองสําเนาข้อมูลเก่ียวกับบัตร 
และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร 
   2. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอตรวจหลักฐานรายการหรือข้อมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน ตลอดจนการขอให้ถ่ายเอกสาร คัด ถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาข้อมูลดังกล่าว 
 

เศรษฐกิจ 
12. เรื่อง  รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 
2554) ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ  และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบตามมาตรา 169 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป   
   สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอว่า  
  1. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 
2553-31 มีนาคม 2554) มีการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน 2,881.972 ล้านบาท  คิดเป็นร้อย
ละ 0.14 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวนท้ังสิ้น 2,070,000 ล้านบาท ซ่ึงการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จําแนกเป็น 2 กรณี โดยเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   
    1.1 เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายโดยใช้อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ (ระเบียบฯ ข้อ 24-26) 
จํานวน 394.233 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   1.2 เป็นการโอนมีดังนี้  
    2.1 เป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเป้าหมายการดําเนินงานของส่วน
ราชการ  จํานวน 1,905,393,846 บาท  งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการท่ีต้องขอทําความตกลงกับ สงป. (ระเบียบฯ ข้อ 
27) จํานวน 2,487.739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
  2. ลักษณะในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
    2.2 เป็นการโอนงบประมาณเพ่ือชดใช้คืนรายการผูกพันท่ียืมจากปีท่ีผ่านมา จํานวน 360,187,416 
บาท   
   2.3 เป็นการโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 604,568,154 บาท   
    2.4 เป็นการโอนไปจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายของข้าราชการท่ีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จํานวน 11,822,499 บาท   
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13. เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
  1.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ซ่ึงประกอบด้วย 3 แผนย่อย 
  2. อนุมัติการกู้เงินและการคํ้าประกันเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบ
วงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555  
  3. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงินเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของ
การกู้เงินและการคํ้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ 2555 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
  4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลง
นามผูกพันการกู้เงินและหรือการคํ้าประกันเงินกู้และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ กค. จะรายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2549  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะรายงานว่า 
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ 2555 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้ 
  1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ท่ีคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบใน
ปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินดําเนินการรวมท้ังสิ้น 1,420,987.66 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานย่อย 4 แผนงาน 
  1.1 แผนงานย่อยท่ี 1-3 ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่แผนการปรับโครงสร้างหนี้ และแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (รวมวงเงิน 1,287,004.60 ล้านบาท) นั้น เป็นแผนท่ีคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุวงเงินกู้และบริหารหนี้ในแผนตามความเหมาะสมและจําเป็น 
  1.2 สําหรับแผนงานย่อยท่ี 4 ได้แก่ แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 133,983.06 
ล้านบาท) คณะกรรมการฯ มีมติให้แยกกิจกรรมดังกล่าวออกมา โดยไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
แต่ยังคงต้องดําเนินการตามข้ันตอนการกู้เงินอ่ืน และรายงานให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
  2. กรอบการพิจารณาตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ มีดังนี้ 
 2.1 นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้เพ่ือบรรจุในแผนฯ 
 2.3 สภาพคล่องในระบบการเงิน 
  3. รายละเอียดของแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ 
 3.1 แผนการก่อนหนี้ใหม่ 
  3.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 396,372.06 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) หนี้ใน
ประเทศ (เพ่ือชดเชยการขาดดุล) วงเงิน 350,000.00 ล้านบาท (2) หนี้ต่างประเทศ วงเงิน 31,000 ล้านบาท และ (3) หนี้ใน
ประเทศ (รัฐบาลกู้มาเพ่ือให้กู้ต่อ) วงเงิน 15,372.06 ล้านบาท 
  3.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (วงเงินรวม 72,794.70 ล้านบาท) ประกอบด้วย (1) หนี้
ในประเทศ วงเงิน 69,094.70 ล้านบาท และ (2) หนี้ต่างประเทศ วงเงิน 3,700.00 ล้านบาท 
 3.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 
  3.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล : หนี้ในประเทศวงเงิน 520,122.45 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เม่ือรายจ่ายสูงกว่ารายได้ และ (2) หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยใช้ความ
เสียหายให้ FIDF วงเงิน 340,122.45 ล้านบาท 
  3.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ วงเงิน 120,715.39 ล้านบาท 
 3.3 แผนการบริหารความเสี่ยง มีแนวทาง ดังนี้ 
  3.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ท่ีจะก่อใหม่ 
  3.3.2 การบริหารความเสี่ยงหนี้คงค้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) หนี้ต่างประเทศ และ (2) 
หนี้ในประเทศ 
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 3.4 แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผน ฯ ประกอบด้วย 
  3.4.1 การก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย (1) เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเป็นบริษัทมหาชน
จํากัด และ (2) เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line  
  3.4.2 การบริหารหนี้ ประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างหนี้ และ (2) การบริหารความ
เสี่ยง 
 4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้ฯ  
 4.1 ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 มียอดหนี้สาธารณะคงค้าง 4,263,393.22 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.69 ของ GDP ประกอบด้วยหนี้ต่างประเทศ 344,279.79 ล้านบาทและหนี้ในประเทศ 
3,919,113.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.08 และร้อยละ 91.92 ตามลําดับ 
 4.2 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 มีวงเงินดําเนินการ 1,287,004.60 ล้าน
บาท แบ่งเป็น (1) แผนการกู้เงินใหม่ 469,166,76 ล้านบาท (2) แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 640,837.84 ล้านบาท และ (3) 
แผนการบริหารความเสี่ยง 177,000 ล้านบาท 
 4.3 เม่ือรวมวงเงินการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้
และบริหารหนี้ของแผนฯ อีกจํานวน 133,983.06 ล้านบาท จะทําให้วงเงินดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะใน
ปีงบประมาณ 2555 มีวงเงินเท่ากับ 1,420,987.66 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) แผนการกู้เงินใหม่ 508,776.27 ล้านบาท (2) 
แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 641,007.84 ล้านบาท โดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศท้ังสิ้น และ (3) แผนการบริหาร
ความเสี่ยง 271,203.55 ล้านบาท 
 4.4 กรอบวงเงินดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  (1) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
 4.5 การก่อหนี้ใหม่ท้ังหมดจะสามารถระดมทุนได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของภาครัฐ 
 4.6 กค. สามารถกํากับดูแลให้มีปริมาณการออกพันธบัตรอย่างสมํ่าเสมอและเพียงพอท่ีจะสร้างอัตรา
ดอกเบ้ียอ้างอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้ 
 
16. เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการดําเนินการช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท จากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
1,683,395,000 บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยไปทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  1. จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยเบ้ืองต้นของ
จังหวัด จํานวน 36 จังหวัด ในกรอบครัวเรือน จํานวน 334,039 ครัวเรือนจํานวนเงิน 1,670,195,000บาท ซ่ึงเป็นจํานวน
ครัวเรือนท่ีประเมินเบ้ืองต้น จังหวัดต้องมีการตรวจสอบให้มีความถูกต้องชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 
ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ และให้สามารถถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้ท้ังหมด โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้
ธนาคารออมสินเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 
  2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย  
วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจํานวน 13,200,000 บาท 
 

สังคม 
20. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือสถานการณ์อุทกภัย 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือ
สถานการณ์อุทกภัย และรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) เสนอ 

 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กษ. ได้รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (11 ส.ค. 54, 16 ส.ค. 54) ดังนี้ 
 1. กษ. ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพ่ือพิจารณาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยซํ้า และการบริหารจัดการลุ่มน้ําให้มีประสิทธิภาพ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 เพ่ือกําหนด      
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แนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุม ซ่ึงท่ีประชุมได้มอบหมายให้กรมชลประธานและกรมทรัพยากรน้ําเร่งตรวจสอบแผนงานในความ
รับผิดชอบท่ีมีความพร้อมสามารถดําเนินงานได้ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือดําเนินการในระยะเร่งด่วน โดยเริ่มในลุ่ม
น้ํายมและลุ่มน้ําน่าน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยซํ้าซากตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการก่อนและให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก
ในการนําแผนงานของกรมทรัพยากรน้ํามาบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนากรมชลประทานระดับลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็น
แผนการบริหารจัดการน้ําใน 25 ลุ่มน้ํา ท่ีกรมชลประทานได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้วเม่ือวันท่ี 18 
ธันวาคม 2550 และวันท่ี 1 มีนาคม 2554 

 2. กรมชลประทานได้ประชุมหารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ํา เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 เพ่ือพิจารณา     
แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําได้รับทราบแนวทางการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ
จะเร่งจัดทําข้อมูลแผนงานท่ีมีความพร้อม สามารถดําเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กรมชลประทานเพ่ือนํามา
บูรณาการร่วมกับแผนการบริหารจัดการน้ําใน 25 ลุ่มน้ําของกรมชลประทาน ส่วนแผนการดําเนินงานในระยะกลางและระยะ
ยาว ซ่ึงจําเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินการ กรมชลประทานจะประสานให้กรมทรัพยากรน้ําร่วม
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องอีกครั้งในโอกาสต่อไป นอกจากนั้น ท่ีประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกใน
วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

 3. กษ. โดยกรมชลประทานและ ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ํา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเชิญหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ํายมและลุ่มน้ําน่าน เม่ือ
วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในระดับจังหวัด เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนจากหอการค้า
จังหวัด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรในพ้ืนท่ี คณะกรรมการ
ลุ่มน้ํายม-ลุ่มน้ําน่าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือชี้แจงความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนรับทราบสาเหตุ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน แนวทาง
การแก้ไขปัญหาท่ีภาครัฐจะสามารถดําเนินการได้ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสม พร้อมท้ังพิจารณาแผนงานโครงการเร่งด่วนท่ีกรมชลประทาน
ได้บูรณาการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ําแล้ว ตามข้อ 2 โดยกรมชลประทานจะนําข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งนี้ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการต่อไป ซ่ึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ผู้ร่วมประชุมได้อภิปรายและแสดงความเห็น
เก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง และได้พิจาณาเห็นชอบแผนงานโครงการระยะเร่งด่วนท่ีจําเป็นต้อง
ดําเนินการ และสามารถดําเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น 9 ประเภทงาน 149 รายการ แยกเป็น
แผนงานในลุ่มน้ํายม 83 รายการ ลุ่มน้ําน่าน 66 รายการ ซ่ึงแผนการดําเนินงานดังกล่าวจะประกอบด้วยงานท่ีสามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และงานท่ีต้องผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปีข้ึนไป คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการ
ดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 21,902.997 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่ีดินเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอีก 138.9 ล้านบาท) 
นอกจากนั้น ยังมีแผนงานในส่วนท่ีภาคประชาชนเสนอให้ดําเนินการเพ่ิมเติม ซ่ึงกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ําจะได้นํา
ข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา หากโครงการมีความเหมาะสมก็จะเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ท้ังนี้ กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ําได้นําโครงการระยะเร่งด่วน ท้ัง 149 รายการเสนอไว้ในคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือจะได้ดําเนินการตามแผนงานต่อไป 
  3.2 ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคคือมีข้อจํากัดในการดําเนินงานคือ เรื่องความพร้อมของโครงการในส่วนท่ี
ราษฎรเสนอให้ดําเนินการเพ่ิมเติม ซ่ึงบางส่วนยังไม่มีการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องใช้เวลาในการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องอีกระยะหนึ่ง 
  3.3 ในส่วนของแนวทางการแก้ไขนั้น สําหรับโครงการท่ียังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ กรม
ชลประทานและกรมทรัพยากรน้ําจะเร่งพิจารณาดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และหากโครงการมีความเหมาะสม 
ก็จะเสนอขอดําเนินการก่อสร้างตามข้ันตอนโดยเร็วต่อไป 

 4. การจัดทําแผนงานในระยะกลางและระยะยาว กรมชลประทานจะนําแผนงานของกรมทรัพยากรน้ํามาบูรณา
การกับแผนการบริหารจัดการน้ําใน 25 ลุ่มน้ําของกรมชลประทาน และร่วมกับกรมทรัพยากรน้ําในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกอบการจัดทําแผนงานโครงการ ในลักษณะเดียวกับแผนงานระยะเร่งด่วน
ต่อไป 
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24. เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินจํานวนภาษีท่ีพึง
ชําระในแต่ละปีภาษีให้แก่บุคคลธรรมดาท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุดท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5 
ล้านบาท เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุดท่ีจ่ายจริงแต่
ไม่เกิน 500,000 บาท ตามเง่ือนไขดังนี้ 
  1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินจํานวนภาษีท่ีพึงชําระในแต่ละปีภาษีเท่ากับเงินได้ตามจํานวนท่ีจ่าย
จริงสําหรับเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุด เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
  2. ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีภายใน 5 ปีภาษีนับแต่วันท่ีได้โอนกรรมสิทธิ์ โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจํานวนเท่า ๆ 
กันในแต่ละปีภาษีติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท  
  3. ผู้มีเงินได้ต้องไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือไม่มีชื่อเป็น หรือ เคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียน
บ้านท่ีใช้เป็นหลักฐาน ยกเว้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยของตนเองหรือคู่สมรสตามทะเบียนบ้าน 
  4. กรณีผู้มีเงินได้มีคู่สมรส ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อม
ท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยได้เพียงแห่งเดียว 
  5. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบ้ียกู้ยืมซ้ือบ้านสําหรับการกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือ เช่าซ้ือ หรือ
สร้างอาคารอยู่อาศัย 
  6. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร อาคารพร้อม
ท่ีดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 271 (พ.ศ.2552) 
  7. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้สิทธิยกเว้นเงินได้จากการขายท่ีอยู่อาศัยเดิมและซ้ือท่ีอยู่อาศัยใหม่ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 241 (พ.ศ.2546)  
  8. กรณีเป็นการกู้ร่วม โดยผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยของตนเองและเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้น
กับกรมสรรพากรแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ท่ีใช้กู้ร่วม 
  9. ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ต้ังแต่วันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
           10. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีซ้ือเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่
วันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
           11. ผู้มีเงินได้ต้องยื่นหนังสือรับรองต่ออธิบดีกรมสรรพากรว่าไม่เคยมีท่ีอยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมา
ก่อน 
           12. กรณีผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้สิทธิท่ีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สิ้นสุดลงต้ังแต่ปี
ภาษีแรกท่ีใช้สิทธิ และให้รับผิดเสียเงินเพ่ิมตามกฎหมาย  
  ในส่วนของผลกระทบ กระทรวงการคลังชี้แจงว่า จะมีผลกระทบต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรรวม 5 ปี
ภาษีประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือปีภาษีละประมาณ 2,400 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มาตรการนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทา
ภาระภาษีให้กับประชาชนท่ีต้องการมีบ้านหลังแรกแล้วจะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีเงินได้เข้าสู่
ระบบภาษี อันจะทําให้ประเทศไทยมีฐานภาษีท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต 
  ท้ังนี้ ขอให้กระทรวงการคลังหามาตรการในส่วนท่ีจะสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีมีรายได้น้อย ในการท่ีจะมีบ้านหลัง
แรกด้วย 
 
25. เรื่อง การเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2554/55 ท่ีเก็บเก่ียวและขายผลผลิตก่อนเริ่มโครงการรับจํานํา 
และการช่วยค่าเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเสียหายเกินกว่าร้อยละ 50 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2554/55 ท่ี
เก็บเก่ียวและขายผลผลิตก่อนเริ่มโครงการรับจํานํา และการช่วยค่าเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเสียหายเกินกว่าร้อย
ละ 50 ดังนี้ 
  1. พ้ืนท่ีและผลผลิตท่ีเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมาณการพ้ืนท่ีเก็บ
เก่ียวข้าวในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 จะมีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวท้ังหมด จํานวน 8.8 ล้านไร่ ผลผลิต 4.554 ล้านตัน (ผลผลิต
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ภาคกลางเฉลี่ยไร่ละ 554 กก. และภาคเหนือเฉลี่ยไร่ละ 498 กก.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมวลพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ความเสียหายประมาณ 5.232 ล้านไร่  
  2. การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี 2554/55 กรณีเสียหายเนื่องจากประสบอุทกภัย
และกรณีและจําหน่ายผลผลิตไปก่อนเริ่มโครงการรับจํานํา ผลผลิตข้าวนาปี 2554/55 ท่ีเริ่มปลูกในเดือน พ.ค.54 จะเก็บเก่ียว
ต้ังแต่เดือน ส.ค.54 เป็นต้นไป (รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือ 23 ส.ค.54) เกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวและขายผลผลิตช่วง ส.ค. 
– ก.ย.54 (ก่อนโครงการรับจํานําเริ่ม 7 ต.ค.54) ซ่ึงขายผลผลิตไปในช่วงท่ีรัฐบาลยังไม่มีโครงการช่วยเหลือ ทําให้เกษตรกรท่ีเก็บ
เก่ียวและขายผลผลิตในช่วงดังกล่าวเรียกร้อง ให้รัฐบาลช่วยเหลือ ซ่ึงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ และ
กระทรวงพาณิชย์ เห็นควรให้การเยียวยาเกษตรกรท่ีขายผลผลิตไปในช่วงดังกล่าว และกรณีท่ีเสียหายจากเหตุอุทกภัยในอัตรา
ตันละ 1,437 บาท เม่ือคูณกับผลผลิตท่ีผลิตได้ในช่วงดังกล่าว 4.554 ล้านตัน จะต้องจ่ายเงินเยียวยารวม 6,544 ล้านบาท 
(1,437 บาท/ตัน x 4.554 ล้านตัน) 
  ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีได้รับการช่วยเหลือเยียวยาข้างต้น จะต้องมีหลักฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ไม่สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 ท่ีจะเริ่มต้ังแต่ 7 ต.ค.54 – 29 ก.พ.55 ได้ 
  3. การช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรท่ีเพาะปลูกในปี 2554/55 ท่ีประสบอุทกภัยและพ้ืนท่ีเพาะปลูก
เสียหายมากกว่า 50 % ของพ้ืนท่ีท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ เกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเสียหายเกินกว่า 50 % ท้ังประเทศประมาณ 70 % ของ
พ้ืนท่ี 5.232 ล้านไร่ (หรือ 3.662 ล้านไร่) ซ่ึงควรได้รับการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับท่ีรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในปี 2553 
คือช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ตามท่ีเสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ ในอัตราไร่ละ 10 กก. หรือเป็นมูลค่าไร่ละ 180 บาท ซ่ึงการ
ช่วยเหลือท้ังระบบจะต้องใช้เงินงบประมาณ 659.16 ล้านบาท (180 บาท/ไร่ x 3.662 ล้านไร่)  
  4. รวมวงเงินท่ีต้องจ่ายช่วยเหลือเยียวยาและช่วยค่าเมล็ดพันธุ์ การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเพาะปลูกในฤดูนาปี 
2554/55 รวมในส่วนของการเยียวยาและช่วยค่าเมล็ดพันธุ์เป็นเงินท้ังสิ้น 7,203.16 ล้านบาท (6,544 + 659.16 ล้านบาท) โดย
มอบหมายให้ ธ.ก.ส. รับไปดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีของการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 6,544 ล้าน
บาท แล้วให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณชดใช้ ธ.ก.ส. ต่อไป สําหรับกรณีการช่วยเหลือค่าเมล็ดพันธุ์เห็นควรมอบหมาย
ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ไปพลางก่อน วงเงิน 
659.16 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวเป็นผู้นําไปช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 
  ท้ังนี้ ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรนั้น ขอให้มีการตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องด้วย 
 

แต่งตั้ง 
29. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อีกตําแหน่งหนึ่ง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังพลตํารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รองผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  
 
  2. เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการ (สํานักงาน ก.พ.)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ังนายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ ท่ีปรึกษาระบบราชการ   
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (นักบริหารสูง) ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ี
ตําแหน่งว่างลง เนื่องจากผู้ครองตําแหน่งจะเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  3. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นายเสกสรร  นาควงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางแสงจันทร์  วรสุมันต์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา  



 10 

   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  4. เรื่อง  แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ัง นางสุพรรณี  ไพรัชเวทย์ ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบ
ราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป   
 
  5. เรื่อง  แต่งตั้งผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นายนิพนธ์  ฮะกีมี กรรมการร่าง
กฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  6. เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จํานวน 9 ราย ดังนี้  
   1. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค   
   2. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต  
   3. นายอภิชัย  มงคล อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   4. นางวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์  
  5. นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก  
   6. นายนิทัศน์  รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   7. นายโสภณ  เมฆธน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   8. นายสมชัย  นิจพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
   9. นายบุญชัย  สมบูรณ์สุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  7. เรื่อง  การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นัก
บริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายวิเชียร  ชวลติ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงมหาดไทย มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
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(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี แทนผู้เกษียณอายุราชการต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  
2554 โดยให้กําหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการแต่งต้ัง  โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งต้ังได้รับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับอยู่เดิม ท้ังนี้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของท้ังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการ
โอนแล้ว  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  8. เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายพระนาย  สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวง       
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ข้ึนดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  9. เรื่อง แต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นายสังเวียน บุญโต ดํารงตําแหน่ง
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร (นักบริหาร 10) และแต่งต้ัง นายสกล  วรรณพงษ์ ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ (นักบริหาร 10) ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 5/2554 วันท่ี 15 กันยายน 2554 ซ่ึงเป็นไปตาม พรบ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 (มาตรา 21) และ พรบ. 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 9) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี        
1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป   
 
  10. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 4 ราย ดังนี้  
  1. นายวิจักร  อากัปกริยา รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายเกรียงศักด์ิ  หงษ์โต รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพัฒนาท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   3. นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้
ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   4. นายชัยฤทธิ์  ดํารงเกียรติ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการข้าว ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  11. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ดังนี้  
   1. นายอภินันท์  โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายปรีชา  กันธิยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา  
  3. นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม  
  4. นายชาย  นครชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
    ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  12. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
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  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายสุทธิเวช  ต. แสงจันทร์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป   
 
  13. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในกรณีท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 1. ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี        
2. นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีไม่มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วย   
 
  14. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอโอนและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้   
   1. ย้าย นายมนัส  แจ่มเวหา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
   2. โอน นางสาวจุฬารัตน์  สุธธีร ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
   3. โอน นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
กรมสรรพากร ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
   4. โอน นายกุลิศ  สมบัติศิริ ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  15. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ดังนี้  
   1. นายประวิทย์  เคียงผล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน  
   2. นายประพันธ์  มนทการติวงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
  3. นายอาทิตย์  อิสโม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  
  4. นายจีรศักด์ิ  สุคนธชาติ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  16. เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังนี้  
  1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
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   2. นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
  3. นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
    4. นายพิษณุ  ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  
  5. นายอกนิษฐ์  คลังแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
   6. นายวิมล  จํานงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   7. นายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
   8. นางสุทธศรี  วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   9. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
   10. นางวราภรณ์  สีหนาท ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
   11. นางเบญจลักษณ์  น้ําฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  17. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง นายศิริศักด์  วิทยอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  18. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นางอํามร เชาวลิต ผู้อํานวยการสํานักตรวจและ
ประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ต้ังแต่วันท่ี  7 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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  19. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวน 5 คน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว  ดังนี้ 1. นายโสภณ  
จันเทรมะ เป็นประธานกรรมการ  2. นายกนก  พรรณรักษา เป็นกรรมการ 3. นายถวิล  อินทรักษา เป็นกรรมการ                
4. นายประสิทธิ์  แสนศิริ เป็นกรรมการ 5. นายปรีชา  จําปารัตน์ เป็นกรรมการ  
 
  20. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ังนายเจษฎา  ประกอบทรัพย์ ท่ีปรึกษาระบบราชการ 
(นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  21. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 171/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ ดังนี้  
   1. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 (ฝ่ายความม่ันคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ ติดตาม
เร่งรัดการดําเนินการนโยบายเร่งด่วนในข้อ  
     “1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  
        1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  
        1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   
     1.6 เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ”  
  2. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย 
แรงงาน และประชาสัมพันธ์) รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) เป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ ติดตามเร่งรัดการดําเนินการนโยบายเร่งด่วนในข้อ  
   “1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  
      1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง”  
  3. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (ฝ่ายสังคม) รองนายกรัฐมนตรี            
(พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) เป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ ติดตามเร่งรัดการ
ดําเนินการนโยบายเร่งด่วนในข้อ  
    “1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการ
ผลิตสินค้าในท้องถ่ิน   
     1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
     1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน”  
   4. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) รองนายกรัฐมนตรี      
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
เลขานุการ ติดตามเร่งรัดการดําเนินการนโยบายเร่งด่วนในข้อ   
    “1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง   
           1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
      1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
     1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
      1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน”  
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   5. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 (ฝ่ายการเกษตร และการท่องเท่ียว) รอง
นายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา) เป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นเลขานุการ ติดตามเร่งรัดการดําเนินการนโยบายเร่งด่วนในข้อ  
    “1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  
      1.12 เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ”  
      
  22. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ังให้นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยงในคณะ
กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 กันยายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  23. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนายณรงค์ชัย  อัครเศรณี เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แทนนายดุสิต  
นนทะนาคร ท่ีถึงแก่กรรม  
 
  24. เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้าง 
ชุดท่ี 18 แทนตําแหน่งท่ีว่างคือ นายบุญนริศร์  สุวรรณพูล แทนนางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีแทน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 กันยายน 2554 เป็นต้นไป  
  25. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) เป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้  และไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความใน
มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
 
  26. เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  172/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้   รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนท่ี 1 

  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  



 16 

  1.1.2  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นท่ี
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

  1.1.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

  1.1.5 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  1.1.6 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  1.1.7 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี      

1.1.8 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

1.2.1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1.2.2 คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.2.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
1.2.5 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
1.2.6 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
1.2.7  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
1.2.8 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
1.2.9 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  
1.2.10 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 1.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง รวมท้ังลง
นามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ซ่ึงเรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีปกครอง  รวมท้ังลงนาม
มอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนท่ี 2 

  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

2.1.1 คณะกรรมการกฤษฎีกา  
2.1.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
2.1.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.1.4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  2.1.5 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ   
 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.2.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
2.2.2 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
2.2.3    คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
2.2.4 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
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2.2.5 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพ  แห่งชาติ    
 2.3 ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547   
 2.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

 
ส่วนท่ี 3 

  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

3.1.1  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  3.1.2 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

  3.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
3.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
3.1.5 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
3.1.6 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
3.1.7    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
3.1.8 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ   

  3.1.9    คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  3.1.10   คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

3.1.11 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
3.1.12 คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

  3.1.13   คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
3.1.14   คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
3.1.15   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
3.1.16   ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 
3.1.17 สภานายกสภาลูกเสือไทย  และ  
3.1.18 รองประธานสภาความม่ันคงแห่งชาติ   
3.1.19 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
3.1.20 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

3.2.1 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  3.2.2 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

3.2.3 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
3.2.4 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
3.2.5 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
3.2.6 คณะกรรมการนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ 
3.2.7 คณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาชาติ 
3.2.8 คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
3.2.9  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
3.2.10   คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

  3.2.11   คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
  3.2.12 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
  3.2.13 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 



 18 

3.2.14 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
3.2.15 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
3.2.16 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
3.2.17 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
3.2.18 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

  3.2.19 คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
  3.2.20 คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
  3.2.21 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

3.2.22 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
3.2.23 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
3.2.24 คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ  

 3.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
 3.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 3.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 3.6 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
 

ส่วนท่ี 4 

  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

4.1.1  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
4.1.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.1.3 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
4.1.5 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
4.1.6 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

  4.1.7   คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  และ 
  4.1.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
  4.1.9 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
 4.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

4.2.1 คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
4.2.2 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 
4.2.4 คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 
4.2.5 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการของประเทศ 
4.2.6 คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
4.2.7 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
4.2.8 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
4.2.9 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
4.2.10 คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องปรามการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
4.2.11  คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
4.2.12 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน  และ 
4.2.13 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
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4.2.14 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
 4.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 

ส่วนท่ี 5 
  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

5.1.1  คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ   
  5.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

  5.1.3 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  และ 
5.1.4 รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 
5.1.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
5.1.6 อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
5.1.7 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

    5.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

5.2.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
5.2.2 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 
5.2.3 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  และ 
5.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ

บริการของประเทศ  
5.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
5.2.6 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
5.2.7 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 

 5.3   การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 5.4   การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายท่องเท่ียวแห่งชาติ 
 5.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 

ส่วนท่ี 6 
 6.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  6.1.1  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ  
  6.1.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  6.1.3   กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

6.2.1 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน 
6.2.2  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นตํ่ากว่า

สายสะพาย  และ 
6.2.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

 6.2.4   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
  6.2.5   กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการ

ของประเทศ 
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   6.2.6   กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
6.2.7  กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 6.3  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง  
 

ส่วนท่ี 7 

 7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์) 
 7.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  7.1.1   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    
 7.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ    
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  7.2.1   คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ และ 
  7.2.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  7.2.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
 7.2.4   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม 
  แห่งชาติ 
 
 
 

ส่วนท่ี 8 

 8. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าท่ี อ.ก.พ.กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สํานัก
นายกรัฐมนตรี  ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์)  เป็นประธาน 
 9. เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและ
มอบอํานาจแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 

 10.  ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งนี้  พิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิก
คณะกรรมการดังกล่าว  หากเห็นว่าหมดความจําเป็นหรือซํ้าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง หรือจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีข้ึนใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจ
อย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซํ้าซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผล
การพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําข้ึนใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี  
ในกรณีท่ีเห็นควรให้คงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นด้วยเช่นกัน 
  ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี 27 กันยายน 2554 เป็นต้นไป 
 
  27. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 168/2554  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545   มาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550   และข้อ 13 แห่งระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ  ในภูมิภาค พ.ศ. 2547  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ดังต่อไปนี้ 

1.  พ้ืนท่ี 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 6  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่ จังหวัดชุมพร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เขตตรวจราชการท่ี 7 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดตรัง  จังหวัด
พังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง    
   เขตตรวจราชการท่ี 15   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน 
    เขตตรวจราชการท่ี 16   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดน่าน  
จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่ 

1.2  รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี 
ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 10  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัด บึงกาฬ  จังหวัดเลย  
จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี 
  เขตตรวจราชการท่ี 11 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร  
จังหวัดสกลนคร   
  เขตตรวจราชการท่ี 12   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 1.3  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 3  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัดนครนายก  
จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแก้ว 
   เขตตรวจราชการท่ี 5  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
    เขตตรวจราชการท่ี 9   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดชลบุรี  จังหวัด
ตราด  จังหวัดระยอง 

 1.4  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 1   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระบุรี 
   เขตตรวจราชการท่ี 8  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดนราธิวาส  จังหวดัปัตตานี  
จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล 
 
 1.5  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 2  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดชัยนาท  จังหวัดลพบุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง 
   เขตตรวจราชการท่ี 4  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม  
จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1.6  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)  กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 เขตตรวจราชการท่ี 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรสีระเกษ  
จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
     เขตตรวจราชการท่ี 14 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์ 
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 1.7  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 17  ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด
เพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    เขตตรวจราชการท่ี 18  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัด
นครสวรรค์  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี 

 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้  หมายถึง การตรวจราชการ  การขอให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธ
ศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธ
ศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี  และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ
ต่อนายกรัฐมนตรี 

 4.  ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจํา
เขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าท่ีแทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป 

 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผูต้รวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ  ในจังหวัดท่ีเก่ียวข้องเสนอข้อมูล  
อํานวยความสะดวก  และ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งนี้ด้วย 

 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  โครงการเพ่ิมขีด
สมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
 ท้ังนี้    ต้ังแต่วันท่ี 22 กันยายน 2554 เป็นต้นไป 
 
 

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


