
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/11
                                                        วันท่ี 1 พฤศจิกายน 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  ได้แถลง                       
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
    (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 รวม 
    3 ฉบับ 
 
  สังคม 
  9. เรื่อง  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2553 
  10.   เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (เพ่ิมเติม)  
  12.  เรื่อง  มาตรการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
   
  แต่งตั้ง 
  23. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ 
      สหกรณ์)  
 3.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
 4.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
      ยุติธรรม)  
 6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่ง
      ประเทศไทย  
 7.  แต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร  
 8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหาร 
      ระดับสูง)  
 9.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 10.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
   ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
   

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
 



 2 

กฎหมาย 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้  สําหรับเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการได้มาซ่ึงทรัพย์สินประเภทวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรท่ีมีผลต่อการประหยัดพลังงาน  แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรท่ีใช้กับ
ยานพาหนะ  เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายนั้น  ให้แก่บุคคลธรรมดา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องจ่ายไปต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด (ร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดให้ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรท่ีมีผลต่อการประหยัดพลังงานตามมาตรา 3 ต้อง
เป็นทรัพย์สินท่ีไม่เคยผ่านการใช้งาน  ซ่ึงได้ซ้ือมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักรท่ีมีผลต่อการประหยัดพลังงาน  ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกานี้ ท้ังนี้ ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามประสงค์ (ร่างมาตรา 4-ร่างมาตรา 5) 
 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ รวม 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  
พ.ศ. ....  
  2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุมเพ่ือการสืบสวน
ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. .... และ 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีพนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของท่ีอ้างว่าเป็นยาเสพ
ติดและได้ยึดไว้ไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  
พ.ศ. .... 
 1.1 กําหนดคํานิยาม “ผู้ขออนุญาต” และ “ผู้มีอํานาจอนุญาต” และกําหนดให้การปฏิบัติทุกข้ันตอนตาม
กฎกระทรวงนี้เป็นเรื่องลับ รวมท้ังกําหนดลักษณะของการปฏิบัติการอําพราง (ร่างข้อ 1 – ร่างข้อ 3) 
 1.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต (ร่างข้อ 4 – ร่างข้อ 6) 
 1.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาต (ร่างข้อ 7 – ร่างข้อ 10) 
 1.4 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด (ร่างข้อ 11 – ร่างข้อ 16) 
 2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติด ภายใต้การควบคุมเพ่ือการ
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. .... 
  2.1 กําหนดคํานิยาม “ผู้ขออนุญาต” และ “ผู้มีอํานาจอนุญาต” และกําหนดให้การปฏิบัติทุกข้ันตอนตาม
กฎกระทรวงนี้เป็นเรื่องลับ (ร่างข้อ 1 – ร่างข้อ 2) 
  2.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต (ร่างข้อ 3 – ร่างข้อ 5) 
  2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาต (ร่างข้อ 6 – ร่างข้อ 9) 
  2.4 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด (ร่างข้อ 10 – ร่างข้อ 19) 
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 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีพนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของท่ีอ้างว่าเป็นยาเสพ
ติดและได้ยึดไว้ไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ. .... 
  กําหนดคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีพนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของท่ีอ้างว่าเป็นยาเสพติดและได้ยึดไว้
ไปให้ผู้ชํานาญการพิเศษตรวจพิสูจน์ โดยกําหนดจํานวนหรือน้ําหนักของแต่ละประเภทเป็น 3 ประเภท คือ ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษประเภท 3 
 

สังคม 
9. เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2553  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. 2553 
  1. ภาพรวมของระบบราชการ 
   1.1 หน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหารมี 4 ประเภท ได้แก่ 
        ประเภทท่ี 1 ส่วนราชการ มีหน่วยงานในส่วนกลางรวม 177 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค รวม 953 
หน่วยงาน และส่วนท้องถ่ิน รวม 8,316 หน่วยงาน 
        ประเภทท่ี 2 รัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง 
        ประเภทท่ี 3 องค์การมหาชน 57 องค์การ 
        ประเภทท่ี 4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน (หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ) 8 แห่ง 
   1.2 กําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนท้ังข้าราชการและบุคลากรประเภทอ่ืน จํานวน 2,036,176 คน 
   1.3 งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 1,700,000 ล้าน ได้ถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรภาครัฐ 474,589.0 ล้านบาท ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบงบบุคลากรในแต่ละปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553 พบว่า 
งบบุคลากรมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนในอัตราตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนท่ีสูงข้ึนของงบประมาณแผ่นดิน และเม่ือ
เปรียบเทียบร้อยละของงบบุคลากร ต่องบประมาณแผ่นดินระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553 พบว่างบบุคลากรลดลง 2.7 
ของจํานวนร้อยละ 
   1.4 สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบในส่วนความเป็นประเทศท่ีเอ้ือต่อ
การลงทุนประกอบธุรกิจในปี 2553 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 12 จาก 183 ประเทศ และธนาคารโลกได้มีการปรับลดปัจจัยท่ี
นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน และปัจจัยท่ีลดไปเป็นปัจจัยท่ีประเทศไทยมีขีดสมรรถนะสูง ทําให้อันดับของประเทศ
ไทยเปลี่ยนไปอยู่ในอันดับท่ี 16 ในส่วนดัชนีสภาวะธรรมาภบิาลโดยรวมของประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่ม Percentile Rank เดิม 
คือ Percentile Rank 50 – 57 ส่วนมิติประสิทธิผลของภาครัฐ และมิตินิติธรรม ลดลงเล็กน้อย อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยพบว่าอยู่ในอันดับท่ี 26 อันดับประสิทธิภาพระบบราชการไทยพบว่าอยู่ในอันดับท่ี 3 จาก 12 ประเทศ 
รองจาก สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยมีประเทศเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน อยู่รองลงมาตามลําดับ ความพร้อมในการ
เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พบว่าอยู่ในลําดับท่ี 76 จากจํานวน 184 ประเทศ  
  2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย 
   2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามลําดับรับรองฯ ประจําปี พ.ศ. 2553 ปรากฏว่า ส่วนราชการมีคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกําหนด โดยส่วนราชการ
จํานวนหนึ่งมีคะแนนผลการปฏิบัติราชการเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้มาก ในส่วนของจังหวัดยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเป้าหมายเล็กน้อย 
   2.2 การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นองค์การท่ีมีความพร้อม 4 ด้าน คือ ตอบสนอง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เก่ง ดี และมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) ดังนี้ 
       - ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนโดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมการมอบอํานาจการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การพัฒนาศูนย์บริการร่วม การนํา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ รวมท้ังเผยแพร่บริการของภาครัฐให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
      - การปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการ
จัดบริการสารธารณะและการเปิดให้หน่วยงานและองค์กรในภาคส่วนอ่ืนสามารถเข้ามาให้บริการสาธารณของรัฐการสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารพ้ืนท่ี โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ใช้วิธีการบริหารแบบบูรณาการ 
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      - การมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสร้างความพร้อมของผู้นําในภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบราชการ การปรับองค์กรภาครัฐให้สนองรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
กําหนดแบบแผนการบริหารราชการในต่างประเทศและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อม ความสามารถเรียนรู้ 
ปรับตัวด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือกรณีศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ประชุมชี้แจง ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังยังได้แสวงหาและพัฒนารูปแบบการจัดการท่ีนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบ Virtual office เพ่ือช่วยให้ข้าราชการทํางานราชการได้ท่ีบ้านเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่
บุคลากรภาครัฐ และได้จัดให้มีคู่มือการบริหารงานและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาองค์การมหาชนให้เข้าสู่การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในลักษณะกํากับท่ีไม่
เข้าไปควบคุมนอกจากนี้ยังขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตร์องค์กรลงสู่ระดับข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
      - การสร้างระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปร่งใสม่ันใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ัง
ทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ประชาชน และสังคมโดยรวม ท้ังยังได้ขยายผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี (Organizational Govemance) ซ่ึงแต่ละส่วนราชการได้นํามาตรการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีไปดําเนินการตามความเหมาะสม 
   2.3 การดําเนินงานข้ันต่อไปของ ก.พ.ร. จะสร้างระบบราชการให้มีความพร้อมท้ัง 4 ด้านคือ 
ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง เก่ง ดี และมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยจะเร่งรัดมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ
ของส่วนราชการให้ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับการบริหารกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พร้อมท้ังเตรียมระบบ e-leaming เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม 2554 เพ่ือนําเสนอแนวคิดเชิงระบบ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 
  3. ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินงานโดยมีแผนยุทธ
ศาสตร์ อัตรากําลังและงบประมาณรายจ่ายของตนในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการท่ีรับผิดชอบกิจกรรม วิชาการและแผนงาน
ภายใต้นโยบายของ ก.พ.ร. ซ่ึงดําเนินงานด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
องค์การ เสริมสร้างสมรรถนะระบบราชการให้มีมาตรฐานสากลและเป็นแบบอย่างท่ีดีของประเทศในภูมิภาค 
 
10.  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (เพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (เพ่ิมเติม)  ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว โดยให้ประสานงานกับ
ภาคเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นท่ีปรึกษาและให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว และให้ทุกกระทรวงจัดส่ง
แผนการดําเนินการและรายละเอียดมาตรการฟ้ืนฟูของแต่ละกระทรวงท่ีได้ดําเนินการหรืออยู่ระหว่างดําเนินการ  (มาตรการ
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว)  และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวบรวมก่อนนําเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติเพ่ือจัดทําเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. การช่วยเหลือประชาชนท่ัวไปท่ีได้รับผลกระทบ 
   1.1 ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย  ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบให้เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือและคุณภาพชีวิตชั่วคราว โดยจัดบริการเบ็ดเสร็จให้ความช่วยเหลือ 
ด้านอาหาร  เครื่องอุปโภคบริโภค  การดูแลสุขภาพให้บริการทางการแพทย์ และการเยียวยาจิตใจ และจัดให้มีกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย  รวมท้ังเร่งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นท่ีเป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนเพ่ือ
นําไปประกอบอาชะและสร้างรายได้ต่อไป โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประสานกับกระทรวง
แรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนและกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการรับฝึกอบรมเฉพาะประชาชน
ท่ีพักอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย  โดยไม่นับรวมผู้ท่ีเดินทางไป – กลับ  ท้ังนี้ ในระหว่างท่ีฝึกอบรมอาชีพผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะได้รับเบ้ียเลี้ยง 120 บาท / วัน  และหากประสงค์จะทํางานต่อจะจัดหางานให้ทําต่อในศูนย์พักพิง  เช่น ทําอาหาร ดูแลเด็ก 
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ผู้สูงอายุและผู้พิการ  เป็นต้น  โดยได้รับค่าจ้างตามอัตราข้ันตํ่าของแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังหางานอาชีพให้ทํานอกศูนย์พักพิงท่ีมี
ตําแหน่งงานว่างอยู่กว่า 30,000 ตําแหน่ง 
    1.2 การดูแลผู้ป่วย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดูแลผู้ประสบอุทกภัยท่ีเป็นผู้ป่วย  และส่ง
ต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่ีได้รับผลกระทบอุทกภัยไปยังโรงพยาบาลท่ีไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบ  แต่เริ่มมีการขาด
แคลนเวชภัณฑ์บางชนิด เช่น น้ํายาล้างไต  เป็นต้น เนื่องจากโรงงานผลิตในประเทศไม่สามารถดําเนินการได้  ให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งเตรียมการนําเข้าและสํารองเวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นท่ีอาจมีไม่เพียงพอ 
    1.3 การดูแลทรัพย์สินของประชาชน  เนื่องจากประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บางส่วน ได้อพยพออกจากบ้านในช่วงอุทกภัย  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดกําลังดูแลทรัพย์สินของประชาชนท่ีไม่ได้อยู่บ้าน
อย่างเข้มงวดเพ่ือให้มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม 
    1.4 การจัดต้ังคลังอาหารสดและอาหารปรุงสําเร็จ เนื่องจากประชาชนในจังหวัดต่างๆ  ท่ีอยู่
นอกพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยยังมีศักยภาพและมีความประสงค์ท่ีจะส่งอาหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่ืนให้กระทรวง
พาณิชย์พิจารณาจัดต้ังคลังอาหารสดและอาหารปรุงสําเร็จ สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานให้จังหวัดท่ีมีศักยภาพและพร้อมดําเนินการรวบรวมส่งเข้าคลัง   และจัดให้มีจังหวัด          
คู่แฝดท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกันท่ีมีศักยภาพและความพร้อมเพ่ือช่วยเหลือจังหวัดท่ีประสบภาวะอุทกภัย 
    1.5 ผู้ประสบภัยบ้านเรือนพังหรือเสียหาย ในพ้ืนท่ีซ่ึงน้ําลดแล้วให้กระทรวงมหาดไทยเร่ง
สํารวจความเสียหายเพ่ือจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย ซ่ึงจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ 30,000 
บาท  และประสานการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น การรวมพลังช่วยเหลือกันในชุมชน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
ภาคเอกชนเพ่ือซ่อมสร้างบ้าน เป็นต้น 
  2. การช่วยเหลือเกษตรกร 
   2.1 การฟ้ืนฟูอาชีพ  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสํารวจความเสียหายเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียม
โครงการและงบประมาณช่วยเหลือความเสียหาย เช่น ความเสียหายด้านพืช ปศุสัตว์และประมง  การช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว 
พันธุ์สัตว์น้ํา และพันธุ์สัตว์ปีก  การฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์ การแก้ไขปัญหาน้ําเสียและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน   การช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ เป็นต้น  
   2.2 สินเชื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
    (1) กรณีลูกค้าประสบภัยและเสียชีวิต ธ.ก.ส. ปลดหนี้ให้กับทายาทหรือคู่สมรส และรับเป็น
ลูกค้าเพ่ือให้สินเชื่อฟ้ืนฟูการผลิตแทน 
    (2) กรณีประสบภัยร้ายแรงและไม่เสียชีวิต  จะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และพักชําระหนี้ 
ซ่ึงกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณชดเชยดอกเบ้ียในช่วงพักชําระหนี้ 3 ปี
แทนเกษตรกร 
    (3) สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดําเนินการ  2 โครงการได้แก่ (1) สินเชื่อเพ่ือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าปกติร้อยละ  3 ต่อปี และ (2) สินเชื่อเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร  วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบ้ีย MRR  (ปัจจุบัน ร้อยละ 7 ต่อปี) ระยะ 3-5 ปี หรือยาวกว่า
นั้น ซ่ึง ธ.ก.ส. ให้รวมถึงเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายท่ีไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถมาข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้าได้ด้วย สําหรับ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรท่ีเป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์ มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง
ประสานให้ได้รับความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับลูกค้า ธ.ก.ส. ด้วย  
  3. การกอบกู้นิคมอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัย   ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  ได้
มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประสานนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 
และสวนอุตสาหกรรม ท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท้ัง 7 แห่ง  เร่งจัดทําแผนปฏิบัติการในการลดระดับน้ําในนิคมอุตสาหกรรม 
(Dewatering  Action Plan)  และฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมเม่ือน้ําเริ่มลดเพ่ือให้สามารถดําเนินกิจการต่อได้ภายใน 45 วันนับ
จากวันท่ีเริ่มปฏิบัติการสูบน้ําออกจากนิคมอุตสาหกรรม โดยอยู่ระหว่างการจัดให้มีคณะกรรมการอํานวยการระดับนโยบาย 1 
คณะ และคณะอนุกรรมการระดับปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐและเอกชน  รวมท้ังจัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จสําหรับนิคม
อุตสาหกรรมท้ัง 7 แห่ง    
  ท้ังนี้  มอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่งรัดดําเนินการในส่วนท่ีดําเนินการได้ทันที และเร่งเสนอรายละเอียด
ให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูผลกระทบจากอุทกภัยด้านเศรษฐกิจคณะกรรมการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน และคณะกรรมการด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต  คนด้อยโอกาส การสร้างงาน และสุขภาพจิตใจ  พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีต้องได้รับการ
อนุมัติก่อนดําเนินการ 
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12. เรื่อง มาตรการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยการดําเนินมาตรการข้างต้น 
รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 25,532 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณก่อนดําเนินการต่อไป ดังนี้ 
  1.  สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการผ่านกลไกการคํ้าประกันของ บสย. (Portfolio Guarantee Scheme) วงเงินชดเชยไม่เกิน 
23,000 ล้านบาท  
  2. สินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าโดยความร่วมมือของธนาคารออมสิน โดยชดเชยให้ธนาคารออมสิน โดยวงเงินชดเชยเบ้ืองต้นอยู่ท่ี
ประมาณ 2,532 ล้านบาท  
  สําหรับมาตรการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1. .  สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการผ่านกลไกการคํ้าประกันในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ของ บสย.  
   1.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือด้ายการเงินให้แก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้สามารถฟ้ืนฟูกิจการได้โดยเร็ว 
   1.2 กลุ่มเป้าหมาย : SMEs ท่ีประกอบธุรกิจทุกประเภทท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยตามประกาศของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็น SMEs ท่ีได้รับผลกระทบทางอ้อมโดยจะต้องมียอดการสั่งซ้ือหรือยอดขายกับ 
SMEs ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยธนาคารจะต้องเป็นผู้รับรองและยืนยัน 
   1.3 วงเงินสินเชื่อคํ้าประกันรวม : 100,000 ล้านบาท 
   1.4 เง่ือนไขการคํ้าประกัน :  
         (1) ระยะเวลาการคํ้าประกัน 7 ปี 
        (2) ค่าธรรมเนียมคํ้าประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินคํ้าประกันสินเชื่อโดยรัฐบาลจะชดเชย
ค่าธรรมเนียมให้ใน 3 ปีแรก 
        (3) สินเชื่อท่ีได้รับจากสถาบันการเงินต้องเป็นสินเชื่อใหม่ และต้องไม่นําไปชําระหนี้กับสถาบัน
ผู้ให้กู้ โดยกําหนดวงเงินคํ้าประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบัน แต่หากสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพียงอย่าง
เดียว บสย. จะคํ้าประกันในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันโดยธนาคารพาณิชย์จะคิดดอกเบ้ียกับลูกค้าในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี และหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบ้ียตามอัตราปกติของแต่ละธนาคาร 
        (4) เป็น SMEs ตามกลุ่มเป้าหมายตามท่ีกําหนด และต้องไม่เป็นหนี้ NPL ก่อน วันท่ี 1 สิงหาคม 
2554  
   1.5 ความรับผิดชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่าประกันชดเชย NPGs ของ บสย. (coverage ratio) : 
บสย. รับผิดชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่าประกันชดเชย NPGs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี 
   1.6 ระยะเวลารับคําขอ : ภายใน 1 ปีนับจากวันท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
   1.7 งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน : บสย. ขอรับชดเชยจากรัฐบาลเป็นจํานวนไม่เกิน 23,000 ล้าน
บาท ประกอบด้วย 
        (1) ชดเชยค่าธรรมเนียมคํ้าประกันร้อยละ 1.75 เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือเป็นจํานวนท้ังสิ้น 5,250 
ล้านบาท (คํานวณจาก 1.75% × 3 × 100,0000) 
        (2) ชดเชยส่วนต่างค่าประกันชดเชยตามท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกิน 17,750 ล้านบาท (โดยคํานวณ
จากความรับผิดชอบส่วนสูญเสียในการจ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุดท่ีร้อยละ 30 หักด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมคํ้าประกันตลอด
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี รวมร้อยละ 12.25 เท่ากับต้องชดเชยส่วนต่างท่ีร้อยละ17.75 (30% - 12.25% = 17.75) × 100,000 
= 17,750) 
   ท้ังนี้ บสย. ขอให้สามารถเบิกจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวได้ทันทีเม่ือมีการขอเบิกจ่าย 
  2. สินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าโดยความร่วมมือของธนาคารออมสิน  
   2.1 วัตถุประสงค์ : เช่นเดียวกับสินเชื่อกรณีแรก (ข้อ 4.1.1) 
   2.2 กลุ่มเป้าหมาย : เช่นเดียวกับสินเชื่อกรณีแรก (ข้อ 4.1.2) 
   2.3 วงเงิน Soft Loan จากธนาคารออมสิน : ธนาคารออมสินร่วมให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ใน
สัดส่วน ธนาคารออมสิน : ธนาคารพาณิชย์ เท่ากับ 50 : 50 โดยธนาคารออมสินจะฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.01 เป็นจํานวน 20,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์สมทบให้สินเชื่อกับผู้ประสบอุทกภัยตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด ให้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
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   2.4 ระยะเวลารับคําขอ : ภายใน 1 ปีนับจากวันท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
   2.5 งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน : รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินให้ธนาคารออมสินในหลักการเดียวกับ
การให้ธนาคารออมสินดําเนินโครงการ Soft Loan แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2553 ซ่ึงชดเชยในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน
สําหรับผู้ฝากท่ัวไปสูงสุดของธนาคารออมสิน (ปัจจุบันอยู่ท่ีร้อยละ 3.25 ต่อปี) บวกต้นทุนการดําเนินงาน (ร้อยละ 0.98 ต่อปี) 
หักด้วยผลตอบแทนจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 0.01 ต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 4.22 ต่อปี หรือคิดเป็นเงินชดเชย
ตลอด 3 ปี ประมาณ 2,532 ล้านบาท 
 

แต่งตั้ง 
23. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
เครดิต จํานวน 5 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2554 แล้ว ดังนี้ 1. ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค  นายปราการ  อาภาศิลป์ นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 2. ด้านการเงินและการธนาคาร นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ 
3. ด้านคอมพิวเตอร์ นางสาวเพรามาตร  หันตรา 4. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาคเอกชน นายสงคราม  สกุลพราหมณ์  ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้ดํารง
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
   3. นายชัยฤทธิ์  ดํารงเกียรติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 6 คน ดังนี้  1. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานกรรมการ 2. นายตระกูล  วินิจนัยภาค ผู้ตรวจการอัยการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการ 3. นายศานิตย์  นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นกรรมการ 4. รองศาสตราจารย์
เสรี  ศุภราทิตย์ ผู้อํานวยการศูนย์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นกรรมการ 
5. นายวรวิทย์  จําปีรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ 6. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมการปกครอง เป็น
กรรมการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2554 เป็นต้นไป  
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวม 7 คน ดังนี้ 1. นายสาคร  ศิริชัย เป็น กรรมการ                
2. นายพงษ์ภัทร สุวรรณศิริเขต เป็น กรรมการ 3. นายสุพจน์  สกลไชย เป็น กรรมการ 4. นายอิทธิพล  ปภาวสิทธิ์ เป็น 
กรรมการ 5. นายเรวัต  วิศรุตเวช เป็น กรรมการ (เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) 6. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี เป็น กรรมการ (เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 7. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ เป็น กรรมการ (เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
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บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2554 เป็นต้นไป สําหรับบุคคลในลําดับท่ี 7 ให้มีผลต้ังแต่
วันท่ีคณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป   
 
  5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ อธิบดี (บริหารสูง) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม   
   2. พ.ต.อ.โภคพิบูลย์  โปตระนันทน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (บริหารสูง) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. พลตํารวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ 2. นายกําชัย      
จงจักรพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายถาวร  พานิชพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายพลชัย  จิตติวิลัยลักษณ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. พลตํารวจตรี สุรสิทธิ์  สังขพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
  7.  แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนกรรมการชุดเดิมท่ีเกษียณอายุราชการ อายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์ และขอลาออกจากตําแหน่ง ดังนี้ 1. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ รองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แทนนายเฉลิมพร  พิรุณสาร 2. นางสาวดวงมณี  วงศ์ประทีป กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย แทนนายวิชาญ     
อมรโรจนาวงศ์ 3. นายวศิน  ธีรเวชญาณ กรรมการอ่ืนแทนนายวิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ 4. นายวีรพล  ปานะบุตร กรรมการอ่ืนแทน
นายอัชพร  จารุจินดา (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 5. นายวิรัติ  ศักด์ิจิรพาพงษ์ กรรมการอ่ืนแทนนายวิเชฐ  
ตันติวานิช (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 6. นายธนรัชต์  วิเชียรรัตน์ กรรมการอ่ืนแทนนายอํานวย  ทงก๊ก 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2554 เป็นต้นไป เว้น นายธนรัชต์  วิเชียรรัตน์ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554                 
เป็นต้นไป   
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารระดับสูง) รวม 3 ตําแหน่ง ดังนี้  
   1. นางมัณฑนี  จันทรศร ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารระดับสูง)  
   2. นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์ ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารง
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารระดับสูง)  
  3. นายวีระยุทธ  ป้ันน่วม ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดํารงตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหารระดับสูง)  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  9.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของนายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการ (นักบริหารสูง) สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงดํารงตําแหน่งดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 และครบกําหนด 4 ปี ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554  
ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งท่ี 1) ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ 
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  10.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชุดใหม่ ดังนี้ 1. นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
(อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันท่ี 20 กันยายน 2554)  เป็นประธานกรรมการ 
2. นายกล่ําคาน  ปาทาน นักธุรกิจ เป็นกรรมการ 3. พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว ข้าราชการบํานาญ เป็นกรรมการ                 
4. พล.ต.ต.ภาณุ  เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (ฝ่ายจราจร) เป็นกรรมการ 5. นายประสิทธิ์  ศิริภากรณ์ ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด (อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2551)    
6. นางปราณี  ศุกระศร อดีตรองผู้อํานวยการ ขสมก. เป็นกรรมการ 7. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (อยู่
ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2551) เป็นกรรมการ  
 

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


