
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 15  พฤศจิกายน 2554         
                                                                                                                                             
 วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตร ี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง                       
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี ้
 เศรษฐกิจ 
 5.  เรื่อง  ขอขยายเวลาเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ 
   
 13. เรื่อง  โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ํากว่า  
   500,000 บาท 
 
 สังคม 
 15. เรื่อง  (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557  
   (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
   พ.ศ. 2542  
 18. เรื่อง   รายงานสถานการณ์ภาวะการค้าในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
 20.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2554  
 24.  เรื่อง  แนวทางปอ้งกันการขาดแคลนยาจําเป็นจากปัญหาประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
   25.  เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
  
 แต่งตั้ง 
 40. เรื่อง แต่งตั้ง 
   1.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
   2.  ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งท่ี 2  
   3.  คําสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคต 
       ประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการ 
                ทรัพยากรน้ํา (กยน.) และเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหาร
       จัดการทรัพยากรน้ํา  
 
    

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
 
 

 
 
 
 
 



 2 

เศรษฐกิจ 
5. เรื่อง ขอขยายเวลาเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต ์
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอขยายระยะเวลาการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษี
รถยนต์ออกไปก่อนเพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนร่วมกัน 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. รายงานว่า ได้ดําเนินการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 3 หน่วยงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี (3 พ.ค. 54)  แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนดา้นนโยบายจาก กระทรวงอุตสาหกรรม และ 
กระทรวงพลังงาน  
 
13. เรื่อง โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ํากว่า 500,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  1. หลักการดําเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ํากว่า 
500,000 บาท 
  2. กรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ท้ัง 6 แห่ง ประสานกับ
สํานักงบประมาณ (สงป.) ในการขอตั้งงบประมาณต่อไป 
  3. หลักการปรับปรุงระบบข้อมูลเครดิตของลูกค้าในฐานข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด และมี
มติให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศเรื่องรหัสสถานะบัญชี 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่าตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการภายในปีแรกในเรื่องการพักหนี้
ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้ตํ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้
ท่ีมีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมท้ังจัดทําแผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจรเพ่ือสร้างโอกาสใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ท่ีม่ันคงและสามารถใช้หนี้คืน กค. จึงได้จัดทํากรอบการดําเนินโครงการพักหนี้
ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้ตํ่ากว่า 500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. หลักการดําเนินโครงการ 
      โครงการพักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้ตํ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี 
เฉพาะหนี้ท่ีมีปัญหาการชําระหนี้เท่านั้นซ่ึงมีผู้มีสิทธิประมาณ 775,090 บัญชี มูลหนี้คงค้าง 90,502.55 ล้านบาท โดยการปรับ
โครงสร้างหนี้สําหรับผู้ท่ีมีหนี้เกิน 500,000 บาท จะเป็นการดําเนินการภายใต้กรอบการดําเนินงานปกติของสถาบันการเงินอยู่
แล้ว 
   1.1 วัตถุประสงค์โครงการพักหนี้ฯ 
    1.1.1 เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีปัญหา
ชําระหนี้ โดยให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสนําเงินท่ีต้องส่งชําระหนี้ไปฟ้ืนฟูตนเองในการประกอบ
อาชีพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีข้ึนระหว่างการพักชําระหนี้ 
    1.1.2 เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
พัฒนาอาชีพและการดํารงชีวิต เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน 
   1.2 กลุ่มเป้าหมายโครงการพักหนี้ฯ 2 กลุ่ม ได้แก่ 
    1.2.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ท่ีกู้
เงินแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพจัดหาท่ีอยู่อาศัย การศึกษา และรักษาพยาบาล โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1) มีปัญหาในการชําระภาระหนี้ กล่าวคือเป็นลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้างชําระ และ/หรือหนี้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ในพ้ืนท่ีท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส) โดยไม่รวมลูกหนี้ท่ีเคยถูกดําเนินคดีและอยู่ระหว่างดําเนินคดีโดย ธ.ก.ส. และ 
     (2) มีหนี้ต้นเงินกู้คงเหลือรวมทุกสัญญาในทุกสถาบันการเงินรวมกันรายละไม่เกิน 
500,000 บาท ท้ังนี้ โดยเป็นสถานะหนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
    1.2.2 ลูกค้าบุคคลธรรมดาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลาม
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แห่งประเทศไทย (ธอท.) และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย (บตท.)  ท่ีกู้เงินแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพ
จัดหาท่ีอยู่อาศัย การศึกษา และรักษาพยาบาล ฯลฯ โดยมีคุณสมบตัิดังนี้ 
     (1) มีปัญหาในการชําระภาระหนี้ กล่าวคือเป็นลูกหนี้ท่ีมีสถานะเป็นหนี้ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loans – NPLs) และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยไม่รวมลูกหนี้ท่ีเคยถูกดําเนินคดีและ
อยู่ระหว่างดําเนินคดีโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นและ 
     (2) มีหนี้ต้นเงินกู้คงเหลือรวมทุกสัญญาในทุกสถาบันการเงินรวมกันรายละไม่เกิน 
500,000 บาท โดยเป็นสถานะหนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 
     (3) เป็นผู้ท่ีอยู่ในระบบฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
   1.3 ระยะเวลาการพักหนี้ 
         ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
   1.4 รูปแบบการดําเนินการและเง่ือนไขการเข้าโครงการ 
    1.4.1 ลูกค้าสมัครใจพักชําระหนี้ โดยสามารถพักชําระต้นเงินกู้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 และไม่ต้องชําระดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว 
    1.4.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีให้กู้เงินแก่ลูกหนี้เพ่ือการประกอบอาชีพจัดทําแผนฟ้ืนฟู
อาชีพของครัวเรือนลูกค้าท่ีเหมาะสมตามภูมิสังคมและพัฒนาความรู้ ศักยภาพในการประกอบอาชีพ รวมถึงแผนการชําระหนี้ท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพของครัวเรือนในระหว่างโครงการ 
    1.4.3 ในระหว่างการพักชําระหนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีขอ
พักชําระหนี้ 
    1.4.4 ลูกค้าท่ีเข้าโครงการจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามศักยภาพตลอดระยะเวลาการ
พักหนี้และหลังสิ้นสุดโครงการโดยลูกค้าจะต้องร่วมจัดทําแผนการชําระหนี้ท่ีเหมาะสมสําหรับการชําระหนี้ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ ท้ังนี้ ลูกค้าสามารถออกจากโครงการก่อนระยะเวลา 3 ปี ได้ ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจและไม่
สามารถกลับเข้าโครงการได้อีกไม่ว่ากรณีใด 
   1.5 ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ 
        สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเก่ียวข้องจะเริ่มดําเนินโครงการโดยเปิดลงทะเบียนลูกค้าท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมโครงการในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 โดยมีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 เดือน 
   1.6 การฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ 
        กค. จะร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจท้ัง 6 แห่งและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทําแนวทางรูปแบบและหลักสูตรการอบรมฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมตามประเภทลูกหนี้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
โดย กค. จะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องในการอบรมฟ้ืนฟูให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือให้ลูกค้าสามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตภายหลังสิ้นสุดโครงการได้อย่างเหมาะสม 
  2. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
   2.1 ภาระชดเชยต้นทุนเงินสําหรับการพักหนี้ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี 
คิดเป็นวงเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 3,620.11 ล้านบาท และตลอด 3 ปี จํานวน 10,860.31 ล้านบาท  
   2.2 ภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูอบรมลูกหนี้ท่ีจะดําเนินการตามแนวทางในข้อ 1.6 ตลอด 3 ปี รวม
เป็นเงิน 1,279.73 ล้านบาท ซ่ึง กค. จะเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทําแผนฟ้ืนฟูและกํากับดูแลการใช้งบประมาณท่ีเก่ียวข้อง 
โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นหน่วยงานดําเนินการอบรมฟ้ืนฟู 
   2.3 ภาระค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมลูกค้าและติดตามประเมินผลโครงการ ตลอด 
3 ปี รวมเป็นเงิน 266.00 ล้านบาท โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจรับผิดชอบดูแลงบประมาณ ดําเนินการตามแผนของแตล่ะ
หน่วยงาน และรายงานผลให้ กค. ทราบเป็นระยะ รวมภาระงบประมาณท้ังสิ้น 12,406.04 ล้านบาท ท้ังนี้ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจท้ัง 6 แห่ง จะดําเนินการขอตั้งงบประมาณดังกล่าวจาก สงป. ต่อไป 
  3. การปรับปรุงระบบข้อมูลเครดิตของลูกค้าในฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิจํากัด เพ่ือรองรับ
การดําเนินโครงการ 
  เนื่องจากสถานะบัญชีของลูกหนี้ท่ีร่วมโครงการพักหนี้ฯ จะปรากฏเป็น “พักชําระหนี้ตามนโยบายของรัฐ” ใน
ฐานข้อมูลเครดิตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เช่นเดียวกับสถานะบัญชีของลูกหนี้ท่ีร่วมโครงการพักชําระหนี้อ่ืนๆ 
ของรัฐ เชน่ โครงการพักชําระหนี้ของลูกหนี้ท่ีประสบภัยน้ําท่วมท่ีรัฐบาลให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการไปก่อนแล้ว เป็น
ต้น แม้ว่าลูกหนี้ท่ีเข้าร่วมในแต่ละโครงการจะมีความสามารถในการชําระหนี้แตกต่าง กันดังนั้นในการวิเคราะห์สินเชื่อเพ่ิมเติมใน
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อนาคตให้กับลูกหนี้ สถาบันการเงินจะไม่สามารถแยกได้ว่าลูกหนี้ได้รับการพักหนี้ตามนโยบายใดของรัฐ และอาจเหมารวมว่า
ลูกหนี้ทุกรายเป็นผู้มีภาระหนี้เกินกําลัง ซ่ึงอาจทําให้สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีมีศักยภาพได้ ดังนั้น กค. จึง
เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศเรื่องรหัสถานะบัญชี โดยกําหนดรหัส
สถานะบัญชีของลูกหนี้ท่ีได้รับการพักชําระหนี้ในฐานข้อมูลเครดิต ให้ชัดเจนตามประเภทโครงการนโยบายรัฐ ท้ังนี้ ตามความใน
มาตรา 30(7) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
 

สังคม 
 
15. เรือ่ง (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะส้ัน) ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบผลการดําเนินการในการ (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 
2557 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
  2. เห็นชอบ (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะสั้น) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และจังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร นครพนม 
พิษณุโลก สตูล สระแก้ว อุดรธานี ร่วมกับชุมชน ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ได้สํารวจและศึกษาสภาพของ
สมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ประกอบการพิจารณาจัดทํา (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 
– 2557 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพราะเห็นว่า 
บริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพรซ่ึงเป็นระบบนิเวศน์เฉพาะถูกทําลายอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงป่าธรรมชาติเป็นป่าปลูก
หรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์โดยถาวรทําให้ชนิดพันธุ์สมุนไพรและบริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพร
ในหลายพ้ืนท่ีอาจไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพโดยมีสาเหตุจากการลักลอบเข้าไปในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ เพ่ือเก็บหาสมุนไพร การเก็บหา
ของป่า การล่า/หรือดักจับสัตว์ป่าของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงท่ีอาศัยอยู่รอบบริเวณพ้ืนท่ี พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อกฎหรือ
ระเบียบของหน่วยงานท่ีกํากับดูแลพ้ืนท่ีและมีผลกระทบต่อสมุนไพรและระบบนิเวศน์ท่ีเป็นถ่ินกําเนิดของสมุนไพร 
  2. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน
หลักการ (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2554 
  3. (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555 – 2557 (แผนระยะสั้น) ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ 7 แห่ง ได้แก่ 
   3.1 พ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
   3.2 พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกําแพงเพชร 
   3.3 พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม 
   3.4 พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก 
   3.5 พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล 
   3.6 พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 
   3.7 พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตินายูง – น้ําโสม จังหวัดอุดรธาน ี
  4. แผนงานและแนวทางดําเนินงาน 4 ด้าน 
   4.1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเง่ือนไขในการอนุญาตให้บุคคลเข้า
ไปในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 
   4.2 การกําหนดวิธีการจัดการเฉพาะในพ้ืนท่ี โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องและ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองสมุนไพรและถ่ินกําเนิด 
   4.3 การสํารวจและศึกษาสมุนไพรแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูล และนําไปสู่การจัดการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
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   4.4 การกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามแผนและกฎหมาย รวมท้ัง
รวบรวมรายชื่อสมุนไพรท่ีสํารวจพบในแต่ละพ้ืนท่ี และจําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สมุนไพรท่ีมีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพร
ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สมุนไพรท่ีอาจสูญพันธุ์ และประมาณการงบประมาณ ท้ัง 7 พ้ืนท่ี รวมท้ังสิ้น 9,455,000 บาท 
 
18.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์ภาวะการค้าในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ภาวะการค้าในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเ์สนอ ดังนี้  
  ตามท่ีเกิดสถานการณ์อุทกภัยข้ึนในหลายพ้ืนท่ีหลายจังหวัดของประเทศไทย  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความ
ลําบากท้ังในด้านท่ีพักอาศัยและการซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค  ประชาชนบางส่วนตื่นตระหนกและกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าว  
และได้ขวนขวายหาซ้ือสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพมาเก็บสํารองไว้ในปริมาณท่ีมากกว่าปกติ  ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บางพ้ืนท่ี
ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคในการขนส่งใน
สถานการณ์อุทกภัย นั้น 
  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนท่ีประสบอุทกภัย  กระทรวงพาณิชย์  ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์ด้านภาวะราคาและปริมาณสินค้าในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  สรุปได้  ดังนี้ 
  1.  สถานการณ์ทางการค้า 

  1.1  จังหวัดท่ีประสบภัย  สินค้ามีการจําหน่ายเฉพาะบางพ้ืนท่ีและมีปริมาณน้อย  โดยเฉพาะสินค้า 
อุปโภคบริโภค  สินค้าท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน  เช่น  เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก  อิฐบล็อค  ทราย  และถุงบรรจุทราย  ส่วนสินค้า
อ่ืนๆ  ความต้องการของผู้บริโภคน้อย  เนื่องจากได้รับการบริจาคเป็นส่วนใหญ่  หมวดอาหารสดมีปริมาณจํากัดมาก  โดยเฉพาะ
เนื้อสัตว์มีปริมาณน้อย  และราคามีการปรับตัวสูงข้ึน  เนื่องจากผู้ค้าเป็นรถเร่  และการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายค่อนข้างลําบาก 

1.2 จังหวัดท่ีมีน้ําท่วมขังบางพ้ืนท่ีและมีความเส่ียง  ระดับราคาสินค้ายังทรงตัวปริมาณสินค้า 
อุปโภคบริโภคบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  เช่น  อาหารก่ึงสําเร็จรูป  ข้าวสาร  และน้ําดื่ม  เป็นต้น  ส่วน
หนึ่งมาจากผู้บริโภคในพ้ืนท่ีหาซ้ือสินค้าในปริมาณท่ีมากข้ึนกว่าปกติ  และร้านค้าจากจังหวัดใกล้เคียงท่ีประสบอุทกภัยได้เข้ามา
รับซ้ือสินค้าเพ่ือนําไปจําหน่ายต่อ  ทําให้ปริมาณความต้องการเพ่ิมข้ึน 

 2.  การดําเนินการให้ความช่วยเหลือประสบอุทกภัย 
   2.1  กระทรวงพาณิชย์ได้มอบข้าวสารท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต ิ
(กขช.)รวม 2,539,700 ถุงๆ  ละ 4 กิโลกรัม  ให้แก่จังหวัดท่ีประสบอุทกภัย  รวม  48  จังหวัด  จํานวน 1,751,000  ถุง  ฝ่าย
การเมือง  ได้แก่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  จํานวน  763,700  ถุง  รวมท้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (ศปภ.)  จํานวน  25,000  ถุง  เพ่ือนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย   
   2.2  กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมการค้าภายในได้จดัตั้งศูนย์ประสานงานกระจายสินค้าเพ่ือผู้บริโภค  
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านปริมาณ  และราคาสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  และไม่ให้มีการปรับราคาสินค้า  เพ่ือ
เอาเปรียบผู้บริโภค  โดยกําหนดให้จังหวัดท่ีเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท่วมและจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมจัดจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค บริเวณหน้าสํานักงานการค้าภายในจังหวัด  และบางส่วนร่วมกับห้างสรรพสินค้าท้องถ่ินจัดมุมสินค้าราคา
ประหยัด  เบื้องต้น  15  จังหวัด  คือจังหวัดพิษณุโลก  สุโขทัย  สมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  สระบุรี  สิงห์บุรี  
ปราจีนบุรี  ชัยนาท  นครนายก  เพชรบุรี  อ่างทอง  ลพบุรี  ชลบุรีและลําปาง  โดยเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันท่ี  17  ตุลาคม  2554   
 
20. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2554  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (แมลงบั่วระบาด เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และหนูนาระบาด) วาตภัย และภัยแล้ง ของจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสิงห์บุรี วงเงินรวมท้ังสิ้น 179,105,679 บาท 
โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง [ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)] สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (แมลงบั่วระบาด เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล และหนูนาระบาด) วาตภัย และภัยแล้งได้โดยตรง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   
 
24. เรื่อง แนวทางป้องกันการขาดแคลนยาจําเป็นจากปัญหาประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางป้องกันการขาดแคลนยาจําเป็นจากปญัหาประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี ้
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เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา อันเป็นผลกระทบจากสถานท่ีผลิตยาประสบปัญหาอุทกภัย  
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การเภสชักรรม 
โดยได้ตกลงว่าภาคเอกชนจะหาผู้ผลิตยาทดแทนในระยะเวลาอันสั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดแนวทาง
ดําเนินการ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้รับอนุญาตผลิตยา ท่ีสถานท่ีผลิตได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถว่าจ้างผู้ผลิตยารายอ่ืนผลิตยา
ทดแทนได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าโรงงานท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จะสามารถกลับมาทําการผลิตได้อีกครั้ง โดยตํารับ
ยาท่ีจะผลิตในสถานท่ีผลิตทดแทนต้องมี สูตร ฉลาก เอกสารกํากับยา ขนาดบรรจุ เอกสารการควบคุมคุณภาพและรายละเอียด
อ่ืน ๆ เหมือนกับทะเบียนตํารับยาเดิม แต่ให้ผ่อนผันการส่งข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต และ
การศึกษาความคงสภาพยาภายหลัง ให้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตํารับได้ท่ีศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 
  2. การนําเข้ายาบางรายการ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาท่ีได้รับผลกระทบ เนื่องจากว่าจ้างโรงงานผลิตยาท่ี
เสียหายจากอุทกภัยจนผลิตไม่ได้ หรือกรณีท่ีผู้ผลิตซ่ึงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประสงค์ท่ีจะนําเข้ายาจากต่างประเทศมาเพ่ือ
ทดแทนยาท่ีตนผลิตไม่ได้ หากมีความจําเปน็ให้ขอความร่วมมือองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้นําสั่งยา เพ่ือทดแทนรายการท่ีผลิต
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานได้รับการยกเว้นการข้ึนทะเบียนตํารับยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงขณะนี้องค์การ
เภสัชกรรมได้ดําเนินการสํารองยาบางส่วนเพ่ือเตรียมการรองรับกรณีการขาดแคลนยา โดยมีการนําสั่งยาบางรายการไว้แล้ว 
  3. กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขอความร่วมมือจาก บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด ซ่ึงมีความพร้อมในด้านการจัดส่งสินค้าเป็นผู้กระจายยา ไปยังพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ัวท้ังประเทศ 
 
25. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปสถานการณ์อุทกภัย ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร การช่วยเหลือด้านการเกษตร สถานการณ์น้ํา สรุปได้ดังนี ้
 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 68 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ในพ้ืนท่ี 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
 ผลกระทบด้านการเกษตร (ช่วงภัยตั้งแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม – ปัจจุบัน 2554)  
 ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 
  ผลกระทบด้านพืช  เกษตรกร 1,131,109 ราย  พ้ืนท่ีการเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 11.20 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 
9.18 ล้านไร่ พืชไร่ 1.51 ล้านไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 0.51 ล้านไร ่
  ผลกระทบด้านประมง  เกษตรกร 125,055 ราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําคาดว่าจะเสียหาย แบ่งเป็น บ่อปลา 
204,191 ไร่  บ่อกุ้ง/ป/ูหอย 33,262 ไร่  กระชัง/บ่อซีเมนต์ 203,861 ตารางเมตร 
  ผลกระทบด้านปศุสัตว ์ เกษตรกร 214,028 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 28.74 ล้านตัว 
  สรุปความก้าวหน้าการช่วยเหลือ ดังนี้  1) ส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ เกษตรกร 
413,910 ราย วงเงิน 7,861.80 ล้านบาท 2) สํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้ธกส. เกษตรกร 185,550 ราย วงเงิน 
4,391.648 ล้านบาท 3) ธกส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว เกษตรกร 117,052 ราย วงเงิน 3,251.62 ล้านบาท 
 การดําเนินการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
 1 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนท่ี จํานวน 1,094 เครื่องในพ้ืนท่ี 46 จังหวัด   
  2 การผลิตและใช้น้ําหมัก ในพ้ืนท่ี 24 จังหวัด ปริมาณท่ีผลิต จํานวน 4.37 ล้านลิตร  ปริมาณท่ีใช้ จํานวน 3.69 ล้านลิตร 
 3. สนับสนุนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ พืชอาหารสัตว์ จํานวน 4,437 ตัน ดูแลสุขภาพสัตว์ จํานวน 2.01 ล้านตัว แร่ธาตุ
และเวชภัณฑ์ จํานวน 14,935 ชุด  
 4. การอพยพสัตว(์สุนัข แมว กระต่าย นก ฯลฯ) ประมาณ 5,461 ตัว โดยเคลื่อนย้ายไปอยูศู่นย์พักพิงสัตว์ 4 แห่ง  
   5. มาตรการผ่อนปรนการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการท่ีประสบอุทกภัย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้พ้นจากน้ําท่วม เพ่ือลดความสูญเสีย ท้ังนี้ เม่ือเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าปลอดภัยตามเง่ือนไข
ของการควบคุมโรคแล้วจึงอนุญาตให้ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์พร้อมใบอนุญาตฯ(ร.4) 
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   6. กรมประมง จัดส่งเรือยนต์ตรวจการและเรือท้องแบน จํานวน 64 ลํา รถยนต์ 48 คัน เจ้าหน้าท่ี 247 คน 
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  ได้แก่ ออกตรวจพ้ืนท่ี ขนย้ายประชาชน แจกอาหาร ลําเลียงผู้ป่วย การจับและขนย้ายจระเข้
(45 ตัว) 
  สถานการณ์น้ํา ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง (400 แห่ง) มีปริมาณน้ําท้ังหมด 68,580 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
93 มากกว่าปี 2553 จํานวน 12,621 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 สามารถรับน้ําได้อีก 5,537 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ (33 แห่ง) มีปริมาณน้ําท้ังหมด 64,984 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 มากกว่าปี 
2553 จํานวน 12,613 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18 สามารถรับน้ําได้อีก 5,173 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์น้ํา มากกว่าร้อยละ 80 จํานวน 28 อ่างฯ ได้แก่ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดฯ แม่กวงฯ 
ก่ิวลม ก่ิวคอหมา แควน้อยฯ น้ําอูน น้ําพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําปาว ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ ลํานางรอง สิรินธร 
ป่าสักฯ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ขุนด่านฯ คลองสียัด บางพระ หนองปลาไหล ประแสร์  
 อ่ า ง เ ก็ บ น้ํ า เ ข่ื อ น ภู มิ พ ล  สิ ริ กิ ติ์  แ ค ว น้ อ ย ฯ  แ ล ะ ป่ า สั ก ฯ  มี ป ริ ม า ณ น้ํ า ท้ั ง ห ม ด  24,762  
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 
 

แต่งตั้ง 
40.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 34 ราย ดังนี้  
  1. นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี  
   2. นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ให้ดํารงตําแหน่ง รอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายวีระยุทธ  เอ่ียมอําภา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
   4. นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระนอง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  5. นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระนอง  
  6. นายสุรชัย  ขันอาสา อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวดั    
(นักปกครองสูง) จังหวัดลําพูน  
  7. นายประภาศ  บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี 
(นักบริหารสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  
  8. นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม  
  9. นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   10. นางวรรณิดา  บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรปราการ  
   11. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบรุี  
  12. นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี  
  13. นายแก่นเพชร  ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอํานาจเจริญ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี  
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  14. นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสงขลา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพัทลุง  
  15. นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดยะลา ให้ดํารงตําแหนง่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสงขลา  
  16. นายธานี  สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   17. นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(นักปกครองสูง) จังหวัดพะเยา   
  18. นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน่าน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง  
   19. นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ ผู้วา่ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพะเยา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน่าน  
   20. นายวินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบุรี  
  21. นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู  
  22. นายชวน  ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแพร่ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา  
  23. นายกิตติ  ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   24. นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นกัปกครองสูง) จังหวัดนครพนม ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  25. นายณฐพลษ์  วิเชียรเพริศ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   26. นายสมชัย  หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงราย ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   27. นายธีระ  มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้วา่
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปัตตานี  
  28. นายวิโรจน์  จวิะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  29. นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด (นกัปกครองสูง) จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์  
  30. นายสมพงษ์  อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย  
  31. นายพรศักดิ ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ  
  32. นายจรินทร์  จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยภูมิ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวดัสกลนคร  
  33. นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุรินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   34. นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุรินทร์  
   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป  
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  2.  ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อเวลาการดํารงตําแหน่ง ของนายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไปอีก เป็นครั้งท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2555 (เกษียณอายุ
ราชการ)  
 
  3.  คําส่ังแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) และเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 252/2554 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ดังนี้  
  โดยท่ีข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 
2554 กําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ตามท่ีนายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป   
  นายกรัฐมนตรีจึงแตง่ตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ (กยอ.) ดังต่อไปนี้  
  นายวีรพงษ์  รามางกูร ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) รองประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) รองประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
นายพันศักดิ์  วิญญรัตน์ นายกิจจา  ผลภาษี นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ นายวิษณุ  เครืองาม นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสมาคมธนาคารไทย  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 253/2554 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ดังนี้  
   โดยท่ีข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2554 กําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีจะ
มีคําสั่งแต่งตั้งต่อไป   
  นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(กยน.) ดังต่อไปนี้  
   นายสุเมธ  ตันติเวชกุล ท่ีปรึกษา นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด้วย นายกิจจา ผลภาษี นายชเูกียรติ  ทรัพย์ไพศาล นายธีระ วงศ์สมุทร นายนิพัทธ  พุกกะณะสุต         
นายปราโมทย์  ไม้กลัด นายปลอดประสพ  สุรัสวดี นายปีติพงศ์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา นายรอยล จิตรดอน นายรัชทิน  ศยามานนท์ 
นายศรีสุข  จันทรางศุ นายสนิท อักษรแก้ว นายสมบัติ  อยู่เมือง นายสมิทธ  ธรรมสโรช นายอัชพร  จารุจินดา นายอําพน            
กิตติอําพน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม  
โยธาธิการและผังเมือง นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล นายเสรี  ศุภราทิตย์ และนายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ  
   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 254/2554 เรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดังนี้  
  โดยท่ีข้อ 9 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2554 เรื่อง ให้มีเลขาธิการ กยน. ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอํานาจหน้าท่ีบังคับบัญชา
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของ ส.กยน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติของ ส.กยน. โดยข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
   นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งให้นายวิเชียร ชวลิต ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
  ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 

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


