
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันท่ี 22 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  ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
  
  เศรษฐกิจ  
 12.  เรื่อง   การจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ให้
   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  13. เรื่อง  การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
    ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
  สังคม 
 14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิม 
   พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
   พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  15.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการดําเนินงานตามนโยบาย  
    สําคัญของรัฐบาล 
 17.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่า ปี 2555  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางเพ่ือให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
    อุทกภัย 
  22. เรื่อง  สรุปผลการหารือเพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีประสบอุทกภัยฯ 
  
  แต่งตั้ง 
 32. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 2.   การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
 3.   การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงสาธารณสุข 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 4.   แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
 5.   การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  (เพ่ิมเติม)  
 6.   การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 7.   การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2545  
 8.   เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม 
  9.   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการ 
  ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
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 10.   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
  แห่งประเทศไทย  
 11.  แต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
 
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย 
 
4. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
ของสมาคม  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ร่างข้อ 6) 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะได้รับและเป็นผลดีต่อการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังต้องพิจารณาถึงรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ท่ีจะต้องชําระเงินค่าบํารุงให้แก่สมาคม และฐานะทางการคลังเป็นสําคัญ 
 (ร่างข้อ 7) 
  3. การจ่ายเงินค่าบํารุงให้แก่สมาคมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสมาชิก ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมัครเป็นสมาชิกตามจํานวนเงินค่าบํารุงท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคม โดยให้ตั้งจ่ายไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ร่างข้อ 8) 
  4. การจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียังมิได้มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2553 ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้ (ร่างข้อ 9) 
  5. การจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือเป็นการเบิกจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมตามระเบียบนี้ 
(ร่างข้อ 10) 
 

เศรษฐกิจ 
 
12. เรื่อง  การจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ให้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กู้เงินเพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี  ปีการผลิต 2554/55 จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 269,160 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง (กค.)  คํ้าประกัน  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   
สําหรับรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการต่าง ๆ  นั้นให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาแล้ว
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
 
13. เรื่อง การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2555 ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ท้ังนี้ ยกเว้นในกรณีการดําเนินการท่ีเข้าข่ายในข้อ 1   และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอ่ืน เสนอคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เฉพาะรายการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน
อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  1. ให้ความสําคัญกับการดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมท้ังการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติของประเทศอย่างยั่งยืน 
  2. เป็นรายจ่ายท่ีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อประชาชนและประเทศชาติ   โดยมีเง่ือนไข ดังนี้  
   (1) ไม่ทําให้เกิดภาระรายจ่ายประจําเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชน  
   (2) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อๆ  ไป 
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   (3) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน  มีศักยภาพท่ีจะดําเนินงานและมีความพร้อมท่ีจะ
ดําเนินการได้ทันที 
   (4) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  ต้องเสนอโครงการ / รายการภายใต้ขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆ   
  สําหรับข้ันตอนในการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน มีดังนี้  
   (1) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดทําคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินการนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กฎหมายหรือระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบ
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมท้ังรวบรวมจัดส่งให้สํานักงบประมาณ ภายในวันจันทร์ท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554  
   (2) สําหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล  และหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 168 วรรคเก้า มีกําหนดว่า  “หาก
หน่วยงานดังกล่าวเห็นว่างบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคําขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการได้โดยตรง” 
  ดังนั้น หากหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาแล้วจะเสนอขอเพ่ิมงบประมาณเห็นสมควรดําเนินการตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเก้า โดยให้ยื่นคําขอแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555   โดยตรง ภายใน
วันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือท่ีสํานักงบประมาณจะได้นําไปประมวลภาพรวมขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
  (3) ให้สํานักงบประมาณพิจารณาคําขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และนําเสนอ
ผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2554 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป 
 

สังคม 
14. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้ 
 1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 15 วัน (ต้ังแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) โดยไม่ถือเป็นวัน
ลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ 
 2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1. ให้สิทธิแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก สําหรับผู้ท่ีไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิการลา
อุปสมบทครั้งแรกต้ังแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยยังคงได้สิทธิ
ลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 3. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการท่ีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนจัดข้ึนเป็นโครงการอย่างชัดเจน และเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษา สําหรับผู้บวชระยะสั้นตามท่ี
กรมการศาสนาหรือคณะสงฆ์กําหนด ท้ังนี้ ให้ลาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็น
เอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 วธ. รายงานว่า ตามท่ีรัฐบาลกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตลอดปีพุทธศักราช 2554 โดยคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
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2554 ได้เห็นชอบโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายพิธีเสนอ ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. กรมการศาสนา วธ. กําหนดเป้าหมายผู้อุปสมบท คือ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า จํานวน 7,565 
รูป ดําเนินการท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ระหว่างวันท่ี 1 – 11 ธันวาคม 2554 โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้ถึง
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2554 ฝึกซ้อมพิธีการ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 จัดพิธีปลงผมนาค วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 จัดพิธี
บรรพชาอุปสมบท วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ปฏิบัติธรรมระหว่างวันท่ี 1 – 11 ธันวาคม 2554 พิธีลาสิกขาและแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ วันท่ี 12 ธันวาคม 2554 
 2. ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ศาลปกครอง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน กําหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยแต่ละหน่วยงานจะกําหนดระยะเวลาประมาณ 15 วัน แต่วันท่ีจะดําเนินการ
อาจจะไม่ตรงกันและมีความประสงค์จะให้ข้าราชการเข้าร่วมอุปสมบท รับการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล ตาม
ระยะเวลาของโครงการท่ีหน่วยงานนั้น ๆ กําหนด 
 4. การอุปสมบทในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม และได้ร่วมเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ข้าราชการ
ควรจะเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนในการทําความดี จึงควรส่งเสริมให้ข้าราชการทุกประเภทท่ีมีความประสงค์จะอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ มีโอกาสเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ท่ัวกัน โดยให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็น
วันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ข้าราชการผู้ใดเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการแล้ว ก็
สามารถลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้อีก และการอุปสมบทในครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการลาอุปสมบทตามปกติ
ในอนาคต ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรก ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
15. เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลเก่ียวกับปัญหายาเสพติดตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับ
มอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ยธ. โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) รายงานว่า ปัญหา
ยาเสพติดท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิมฯ) ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การเปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพ่ือทําความเข้าใจและบูรณาการ
แนวความคิดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล รวมท้ังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. การขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน 4 ภารกิจ ได้แก่ 1) การจัดต้ังกลไกการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย ศพส. ระดับกระทรวง การจัดต้ังสํานักงาน ศพส. การจัดต้ังกลไกเฉพาะใน 3 พ้ืนท่ีสําคัญ ได้แก่ ศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินฯ สกัดก้ันชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินฯ แก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินฯ แก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 2) 
การจัดทําแผนระดับต่าง ๆ รองรับปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้แก่ การบูรณาการประสานแผนส่วนกลาง จํานวน 
7 แผนงานหลัก การบูรณาการแผนและงบประมาณลงพ้ืนท่ี การให้สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุม
ชี้แจงแผนระดับจังหวัด ในวันท่ี 22 – 23 กันยายน 2554 และให้จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ภายในเดือนตุลาคม 3) การ
เตรียมการรองรับการปฏิบัติ เช่น การคัดเลือกและอบรมชุดปฏิบัติการมวลชนระดับอําเภอ การจัดหาสถานท่ีจัดทําค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ 1 อําเภอ : 1 ค่าย การจัดชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้ารายสําคัญตามเป้าหมายการเตรียมห้อง 
Operation Room ของ ศพส. และระบบรายงาน 
 3. การกําหนดแนวทางการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แนวทางการดําเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรองรับแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือตอนบน เพ่ือระดมความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานให้เป็น
เอกภาพโดยเฉพาะด้านการข่าว ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเน้นการสกัดก้ันตามแนวชายแดนท่ีเป็นพ้ืนท่ีลักลอบ
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นําเข้ายาเสพติด และสกัดก้ันสารต้ังต้น โดยใช้กลไกระดับอําเภอ โดยแผนบูรณาการระดับอําเภอดําเนินงานในพ้ืนท่ี รวมท้ังเพ่ิม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและพลังประชาชนท่ีอยู่เดิม ได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ให้มีส่วนในการ
สกัดก้ันโดยเฉพาะแหล่งข่าวภาคประชาชน 
 5. จัดประชุมผู้นําชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พร้อมมอบนโยบายและชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดด้วยการใช้
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครให้แก่หน่วยงานท้ังภาคราชการและประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 2,003 แห่ง 
 6. จัดประชุมกองบัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บริหารสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพ่ือรับฟังผลการดําเนินงาน
รวมท้ังปัญหาอุปสรรค และพิจารณากําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน 
 
17. เรื่อง การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา ปี 2555 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามมติคณะกรรมการค่าจ้างท่ีเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่า
ตามท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเสนอ  โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ําในอัตราตั้งแต่วันละ 63 – 85 บาท มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากขณะนี้สถานประกอบกิจการในหลายจังหวัดประสบภาวะ
วิกฤตอุทกภัย ซ่ึงคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูกิจการประมาณ 3 – 6 เดือน จึงให้เล่ือนการใช้บังคับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
เป็นตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีระยะเวลาในการปรับตัวหรือฟ้ืนฟูกิจการ ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       (1) ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึน 79 บาท จากอัตราวันละ 221 บาท เป็นวันละ 
300 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.7 
      (2) ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่ากรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และนครปฐม เพ่ิมข้ึน 85 บาท จากอัตราวันละ 215 บาท เป็นวันละ 300 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.5  
      (3) ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าจังหวัดท่ีเหลือ 70 จังหวัด ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.5 ของอัตราค่าจ้าง
ข้ันตํ่าจังหวัดในปี 2554 
      (4) ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าจังหวัดท่ีเหลืออีก 70 จังหวัด ตามข้อ (3.3) อีกครั้ง เป็นวันละ 300 
บาท โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 สําหรับจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ให้คงอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าไว้ท่ีวันละ 300 บาท 
      (5) ในปี 2557 และปี 2558 ให้คงอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าของทุกจังหวัดไว้ท่ีวันละ 300 บาทเท่ากันท่ัว
ประเทศ 
      ท้ังนี้ หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการครองชีพ
ของลูกจ้าง คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างข้ันตํ่า ปี 2557 และปี 2558 ได้ตามความเหมาะสม 
 
20. เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพ่ือให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 รายการงบกลางสํารองจ่าย
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน วงเงิน
งบประมาณรวม 2,650 ล้านบาท เพ่ือให้จังหวัดและส่วนราชการใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) เสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดสรรให้จังหวัดท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 1 
จังหวัด 1 เขต กรุงเทพมหานคร + จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม รวม 25 จังหวัดจังหวัดละ 50 ล้านบาท เป็นเงิน 
1,250 ล้านบาท (เพ่ือใช้จ่ายสําหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน 1 จังหวัดต่อ 1 เขต ใน 22 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เขตบางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค บางกอกน้อย ภาษีเจริญ หนองแขม บางบอน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน 
บางเขน หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว ดอนเมือง สายไหม หนองจอก คลองสามวา มีนบุรี คันนายาว และบึงกุ่ม และ อีก 3 จังหวัด
สําหรับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม) 
  2. จัดสรรให้ส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนา
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สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แห่งละ 
100 ล้านบาท กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งละ 50 ลา้นบาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 
1,400 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสําหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัย 
  3. ให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเหตุเฉพาะหน้าก่อน 
และจะต้องควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนกับงบประมาณอ่ืนใดของทางราชการ 
โดยให้กระทรวงท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
  4. การเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดและส่วนราชการดําเนินการดังนี้ 
  4.1 การจัดซ้ือจัดจ้างให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลางท่ี กค (กวพ) 
0421.3/ว382 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2554 
  4.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
 5. ระยะเวลาในการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ให้จังหวัดและส่วนราชการท่ีได้รับงบประมาณดําเนินการได้ไม่
ก่อนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ 
 6. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณควบคุม กํากับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
 
22. เรื่อง สรุปผลการหารือเพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีประสบอุทกภัยฯ 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ในฐานะประธาน
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอสรุปผลการหารือเพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีประสบอุทกภัยฯ กรณี การเช่าซ้ือรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ การซ่อมรถยนต์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีทําประกันภัย การซ่อมแซมบ้าน และข้อแนะนําความปลอดภัย
จากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 ตามท่ีการเกิดสภาวะอุทกภัยข้ันรุนแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทําให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินและท่ีอยู่อาศัยอย่างกว้างขวาง ประการสําคัญอย่างหนึ่งได้แก่ รถยนต์
และรถจักรยานยนต์จมน้ํา ถูกโจรกรรม บ้านท่ีอยู่อาศัยจมน้ํา ทําให้ได้รับความเสียหาย ซ่ึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
อาจอยู่ในระหว่างการเช่าซ้ือ หรือเตรียมการท่ีจะทําการซ่อม ตลอดจนความปลอดภัยจากการใช้เครื่องไฟฟ้า นั้น 
 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธาน
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เชิญสมาคมธุรกิจเช่าซ้ือไทย 
สมาคมอู่กลางแห่งประเทศไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ การไฟฟ้านครหลวง พิจารณา
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีประสบอุทกภัยกรณีเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การเตรียมการซ่อมรถยนต์ การ
เตรียมการซ่อมแซมบ้านท่ีอยู่อาศัย ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า สรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคท่ี
ประสบอุทกภัยดังกล่าว มีดังนี้ 
 1. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเช่าซ้ือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
  1.1 ให้มีการยกเว้นค่าติดตามทวงถามและเบ้ียปรับล่าช้าสําหรับลูกค้าท่ีประสบภัยน้ําท่วมในช่วงระยะเวลา
ท่ีเกิดภาวะน้ําท่วม 
  1.2 มีแนวทางการพักชําระค่างวดเช่าซ้ือ สําหรับลูกหนี้ปกติท่ีประสบภัยน้ําท่วม 
  1.3 ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระค่างวดเช่าซ้ือ  
  ท้ังนี้ แต่ละสถาบันจะพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าต่อไป 
  1.4 ในส่วนของผู้เช่าซ้ือเพ่ือการพาณิชย์หรือเช่าซ้ือรถยนต์หลายคัน (Fleet Finance) จะพิจารณา
ช่วยเหลือตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า 
  1.5 ให้มีมาตรการหยุดการทวงถามสําหรับลูกหนี้เช่าซ้ือปกติท่ีประสบภัยน้ําท่วมและอยู่ในพ้ืนท่ีประสบภัย
น้ําท่วม 
  1.6 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการวงเงินฉุกเฉินเพ่ิมเติม หลาย ๆ สถาบันการเงินท่ีเป็นสมาชิกสมาคม ก็ได้จัดให้มี
วงเงินกู้สําหรับลูกค้าท่ีมีความจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน 
  1.7 มาตรการอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้เช่าซ้ือร้องขอโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
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  ท้ังนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากสถาบันการเงินท่ีให้เช่าซ้ือ หรือสมาคมธุรกิจเช่าซ้ือไทย        
โทร. 0 2655 2040-5 
 2. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเก่ียวกับการซ่อมรถยนต์ 
  สมาคมอู่กลางมีสมาชิก 380 แห่ง มีราคากลางเป็นมาตรฐาน 
 กรณีรถยนต์ประสบอุทกภัยยังไม่มีราคากลาง แต่จะพิจารณาเป็นกรณีไป และสมาคมยินดีให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคกรณีดังกล่าว เช่น ข้อมูลรายละเอียดการซ่อมท่ีชัดเจน รายละเอียดของชิ้นงาน ท้ังนี้จะได้ประสานยังสมาชิก ให้
รับทราบแนวทางการร่วมมือกับ สคบ. ต่อไป 
  การซ่อมรถยนต์ สคบ. มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจท่ี
ควบคุมหลักฐานการรับเงิน โดยกําหนดให้มีหลักฐานการซ่อม การแสดงราคาค่าอะไหล่ ค่าบริการ ระยะเวลาประกันการซ่อม 
การแสดงชื่อผู้รับผิดชอบ (ผู้ประกอบการ) ฯลฯ หากฝ่าฝืนไม่ออกหลักฐานการซ่อมตามประกาศดังกล่าว มีอัตราโทษจําคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเก่ียวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ท่ีทําประกันภัย 
  3.1 กรณีผู้บริโภคท่ีได้ทําการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และประสบปัญหาความล่าช้า ผู้บริโภคอาจ
ประสานไปยังบริษัทประกันภัยท่ีผู้บริโภคได้ทําประกันภัยไว้หรือสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพ่ือเร่งรัดการดําเนินการ ซ่ึง
โดยปกติผู้ประกอบการท่ีทําการรับซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์จะระบุวันเดือนปีท่ีคาดว่าจะซ่อมแล้วเสร็จไว้เสมอ 
  3.2 กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จมน้ํา ขอให้ผู้บริโภคดําเนินการแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยท่ีทํา
ประกันภัยไว้โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือบริษัทประกันภัยจะได้เร่งรีบไปขนย้ายรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ออกจากท่ีประสบปัญหา          
โดยด่วน 
 3.3 กรณีผู้บริโภคมีความสงสัยเก่ียวกับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ทุกประเภทท่ีผู้บริโภคทําไว้กับบริษัท
ประกันภัย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ยินดีท่ีตรวจสอบ ให้คําแนะนํากรณีดังกล่าว ท้ังนี้ ให้ประสานไปยังบริษัทประกันภัย
หรือสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เบอร์โทร 02-645-1133 หรือ สํานักงานกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) โทร. 1186 ก็ได้ 
  4. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเก่ียวกับการซ่อมแซมบ้าน 
 สภาพบ้านท่ีประสบอุทกภัยอาจมีหลายลักษณะในการซ่อมแซม เช่น น้ําท่วมบ้านท้ังหลัง น้ําท่วมบ้าน
บางส่วน เป็นต้น กรณีการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้ประสานไปยังสมาชิกของสมาคม จํานวน 43 
บริษัท เพ่ือเชิญให้เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอุทกภัย อยู่ระหว่างการตอบรับยืนยัน แต่ในเบ้ืองต้นผู้บริโภคอาจขอ
คําแนะนําจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเพ่ือให้คําแนะนําในรายละเอียดท่ีจะทําการซ่อมแซมบ้านก่อนก็ได้ โดยสามารถสอบถาม
ท่ีเบอร์โทร. 02-570-0153 
  5. คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 
 การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทําคู่มือคําแนะนํา ข้อควรปฏิบัติ การใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังน้ําท่วม เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยในเบ้ืองต้นเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ควรมีการดําเนินการ ดังนี้ 
   - การขนย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แผงควบคุมไฟฟ้า ให้พ้นน้ํา 
   - กรณีเม่ือน้ําลดลงอยู่ในสภาพปกติแล้ว ก่อนท่ีผู้บริโภคจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีถูกน้ําท่วมหรือใช้ปลั๊ก
ไฟฟ้า ควรให้ผู้มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับไฟฟ้าได้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้เสมอ ไม่ควรใช้ไฟฟ้าก่อนการตรวจสอบเด็ดขาด 
   - ขณะนี้การไฟฟ้านครหลวง จะไม่มีการแจ้งหนี้ หรืองดจ่ายกระแสไฟฟ้า หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดจะขอ
ตัดกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาดําเนินการให้เฉพาะรายท่ีร้องขอ หรือเป็นกรณีท่ีหมู่บ้านขอตัดกระแสไฟฟ้า 
จะต้องเป็นการยืนยัน หรือร้องขอจากคณะกรรมการหมู่บ้านเท่านั้น 
   - หากมีข้อสงสัยกรณีดังกล่าวสอบถามท่ีเบอร์ 1130 หรือ 02-256-3257 
 
 

แต่งตั้ง 
32. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง  นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล  นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านวิจยั  กรมควบคุมโรค  ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  ด้านวิจัย  กรมควบคุม
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โรค กระทรวงสาธารณสุข   ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ แต่งต้ัง นายไพโรจน์ รุ่งจินตนาการ ผู้อํานวยการสํานัก
วิศวกรรมการผังเมือง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)) กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาด้าน
การเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 2 กันยายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไปและให้พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 
54 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  3.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  ดังนี้   
  1. สธ. แจ้งว่า เนื่องจาก นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้เปลี่ยนไปดํารงตําแหน่ง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงแต่งต้ัง นายโสภณ เมฆธน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ของ สธ.   
  2. พศ. แจ้งว่า รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ได้แต่งต้ังให้ นายนพรัตน์   
เบญจวัฒนานันท์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ของ พศ.  
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 1. นายมุข  สุไลมาน 2. นายฟารุค  วงษ์บริสุทธิ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 
 
  5.  การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังนายอรัญ  เอ่ียมสุรีย์ เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ิมเติม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 
  
  6.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายอธิปัตย์  บํารุง หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   2. นางบุญราศี  ทองเป็นใหญ่ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  7.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายประดิษฐ  สินธวณรงค์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        
พ.ศ. 2545  
 
  8.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม 
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 
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ดังนี้ ประธานกรรมการ คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  เทียนฉาย  กีระนันทน์  กรรมการผู้ทรงคุณุวุฒิ จํานวน 6 คน คือ           
นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ นายสิน  สื่อสวน นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์ ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่ พลโท นิวัติ  
บูรณะกุล และนางทิฆัมพร  กองสอน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  9.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย แทนกรรมการท่ีอายุครบ 65 ปี กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่ง และกรรมการท่ีครบวาระ จํานวน 5 คน ดังนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานกรรมการ  กรรมการอ่ืน
ประกอบด้วย นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ ศาสตราจารย์ ร้อยตํารวจเอก วรเดช  จันทรศร นายสุรชัย  ดนัยต้ังตระกูล นายเฉลิมชัย      
จีนะวิจารณะ โดยให้เริ่มต้นวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ยกเว้น นายเข็มชัย  ชติุวงศ์ ให้
เริ่มต้นวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการมีมติอนุมัติ 
 
  10.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ จํานวน 9 คน ดังนี้ นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี เป็นประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด้วย นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวฒุิ นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ พลโท ธวัชชัย  
สมุทรสาคร นายณัฐจักร  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ม.ร.ว. พงษ์สวัสด์ิ สวสัดิวัฒน์ นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์ และ             
นางสาวเพรามาตร  หันตรา (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  11. แต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนายสมชาติ  วงศ์วัฒนศานต์ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกําหนดอัตราค่าตอบแทนคงท่ีของผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
อัตรา 280,000 บาทต่อเดือน  และเม่ือครบกําหนดทุก ๆ 1 ปี อาจปรับข้ึนค่าตอบแทนคงท่ีไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ค่าตอบแทนคงท่ีท่ีได้รับ  ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาล   
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