
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง                       
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  2. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นไม่ดําเนินคดีตามมาตรา 76 และ 81 แห่ง
    พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 
  เศรษฐกิจ 
 8.    เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 
 
  สังคม 
 13.   เรื่อง  แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ  
      (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  14.  เรื่อง   มาตรการภาษีศุลกากรเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม 
  15.  เรื่อง   การดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 16.  เรื่อง   โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
   พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 17.   เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 
  แต่งตั้ง 
 27. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 3.   แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 4.   แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
  สถานการณ์อุทกภัย เพ่ิมเติม 
 5.   มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือ
  ประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 6.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม)  
 7.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 8.  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพ่ิมเติม)  
 9.  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพ่ิมเติม)  
 10.  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
 11.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)  
    แทนตําแหน่งท่ีว่าง  
 12.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา 
       พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
 13.  การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
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 14.  แต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคณะกรรมการบริหารกิจการของ 
    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 15.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 16.  แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการองค์การอิสระฯ จํานวน 3 ราย  
  17.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นไม่ดําเนินคดีตามมาตรา 76 และ 81 แห่งพระราชบัญญัติ        
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ      
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้โดย มอบหมายให้สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามในประกาศฯ 
  ข้อเท็จจริง 
  มท. เสนอว่า 
  1. เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ต้ังแต่เดือนกันยายน 
2554 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเส้นทางการคมนาคมและสถานท่ีทําการตรวจคนเข้าเมือง ซ่ึงยังไม่มีแนวโน้มท่ีจะ
คลี่คลายจากกรณีเหตุสุดวิสัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นักลงทุนชาวต่างชาติในนิคม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเดินทางมาติดต่อขออนุญาตหรือการดําเนินการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ณ 
ท่ีทําการตรวจคนเข้าเมือง เช่น กรณีคนต่างด้าว ไม่สามารถยื่นคําร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่งคราวเป็นเหตุให้คน
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงจํานวน 4,550 คน กรณีคนต่างด้าวไม่สามารถแจ้งท่ีพักอาศัยเม่ืออยู่ใน
ราชอาณาจักรเกิน 90 วัน จํานวน 2,013 คน เป็นต้น ซ่ึงตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 บัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ 
  2. เพ่ือเป็นการเยียวยาคนต่างด้าวซ่ึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวในเบ้ืองต้นจึงมีความ
จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่คนต่างด้าวซ่ึงเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554 
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ 
  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่คนต่างด้าว
ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ต้ังแต่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554 
 

เศรษฐกิจ 
8. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 
ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีปรากฎในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ต่อไป 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 รง. รายงานว่า 
 1. จากการสํารวจแรงงานนอกระบบปี 2553 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีจํานวนผู้ทํางานท้ังสิ้น 38.7 
ล้านคน โดยเป็นผู้ทํางานท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน หรือ “แรงงานนอกระบบ” 
จํานวน 24.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และท่ีเหลือเป็นผู้ทํางานในระบบหรือแรงงานในระบบ จํานวน 14.6 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 37.7 ในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 2552) พบว่า ผู้ทํางานท่ีเป็นแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพ่ิมจาก 22.5 ล้านคน ในปี 2548 เป็น 24.1 ล้านคน ในปี 2553 
 2. รง. ในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลกําลังแรงงานของประเทศได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของ
แรงงานนอกระบบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 จึงได้นําร่องจัดทํา “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 
2554” ข้ึน และได้แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจัดทํา “แผนปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ     
ปี 2554” ซ่ึงแผน/ผลการดําเนินงานเป็นเพียงการประสานงานเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังเป็นการยกระดับของแผนให้มีการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน จึงได้จัดทํา “แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559” ข้ึน 
 3. สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 สรุปได้ ดังนี้ 
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  3.1 วิสัยทัศน์ 
    แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคม นําสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  3.2 พันธกิจ 
    3.2.1 ผลักดันให้เกิดการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 
    3.2.2 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
    3.2.3 พัฒนาสมรรถนะและขยายโอกาสการมีงานทํา 
    3.2.4 เสริมสร้างแนวทางการเข้าถึงแหล่งงานและความยั่งยืนของอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ 
    3.2.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย 
    3.2.6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน 
  3.3 เป้าประสงค์ 
    3.3.1 แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่างเท่าเทียมเป็น
ธรรมและมีความใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานในระบบได้รับ 
    3.3.2 มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบภายใต้หลักมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และงานท่ีมีคุณค่า (Decent Work) 
    3.3.3 แรงงานนอกระบบมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของแรงงานนอกระบบและตลาดแรงงาน 
    3.3.4 แรงงานนอกระบบมีโอกาสเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับตลาดงาน และแหล่งทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
    3.3.5 มีกลไกการทํางานในลักษณะภาคีและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลแรงงาน
นอกระบบ ชุมชน กลุ่มการเกษตร กลุ่มอาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ 
    3.3.6 ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงแรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพความปลอดภัย
ในการทํางาน 
  3.4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    3.4.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขยายขอบเขตการคุ้มครองและสร้างหลักประกันความม่ันคง 
    3.4.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพ่ือขยายโอกาส
การมีงานทํา 
    3.4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
 

สังคม 
13. เรื่อง แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 รง. โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานได้ร่วมกันจัดทําแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ข้ึน โดยได้ระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีด้านความปลอดภัยในการทํางานท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนแม่บทฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้เห็นชอบด้วยแล้ว ซ่ึงมี
สาระสําคัญดังนี้ 
 แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 1. วิสัยทัศน์ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
 2. พันธกิจ 
  2.1 กําหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  2.2 กํากับ ควบคุม และดูแล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในช่วงปี                  
พ.ศ. 2555 – 2559 ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการองค์ความรู้ด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
14. เรื่อง  มาตรการภาษีศุลกากรเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีศุลกากรเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและ
เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้กระทรวงการคลังนําเรื่องนี้เสนอ คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู  เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  เป็นประธานและคณะกรรมการ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่
ของประชาชน  (กศอ.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน และคณะกรรมการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  ด้านฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (พล
ตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  เป็นประธาน  และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของมาตรการและร่างประกาศ 
  1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ท่ี
ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวท่ีนําเข้ามาเพ่ือทดแทนหรือซ่อมแซมเครื่องจักรท่ีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยเป็น
ระยะเวลาชั่วคราว โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้  
   1.1 ผู้ได้รับสิทธิ คือ ผู้ประกอบการท่ีมีสถานประกอบการประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ให้การรับรอง 
   1.2 การนําเข้า ผู้ประกอบการท่ีได้รับสิทธิจะนําเข้าเองหรือสั่งให้นําเข้าก็ได้ โดยกรณีผู้ประกอบการท่ี
มีสิทธิได้รับการยกเว้นอากรสั่งให้ผู้อ่ืนนําของเข้าต้องมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากรทราบในขณะนําเข้า 
   1.3 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ท่ีใช้กับ
เครื่องจักรดังกล่าวท่ีนําเข้ามาจะต้องเป็นของใหม่เท่านั้น  
   1.4 อก. จะมีหนังสืออนุมัติรายการนําเข้าเครื่องจักร และผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือดังกล่าวขณะ
นําเข้า 
  2. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์นั่งสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนการผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราว โดยมีหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข  ดังนี้  
   2.1 ผู้ได้รับสิทธิ คือ ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ท่ีมีโรงงานผลิตรถยนต์  ซ่ึงได้ดําเนินกระบวนการผลิต
รถยนต์อย่างครบวงจร คือ มีการผลิตตัวถัง การทําสีตัวถึง และการประกอบรถยนต์เป็นอย่างน้อย ท่ีมีโรงงานประสบอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546  ซ่ึงสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก. ให้การรับรอง ท้ังนี้ ไม่รวมถึงบริษัทท่ีประกอบรถยนต์ข้ึนจากชิ้นส่วนเก่า และรถยนต์จดประกอบ 
   2.2 รถยนต์ท่ีได้รับสิทธิต้องเป็นรถยนต์ใหม่ท่ีเป็นรถยนต์นั่งตามประเภท 87.03 และรถบรรทุกชนิด
ปิกอัพตามประเภท 87.04 ขนาดความจุกระบอกสูบ เครื่องยนต์ไม่เกิน 3,000 ซี.ซี และต้องเป็นรถยนต์แบบเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันกับแบบท่ีผลิตในโรงงานประสบอุทกภัย  และแบบดังกล่าวต้องไม่มีการผลิตอยู่ในโรงงานอ่ืนในประเทศ ท้ังนี้      
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก.ประกาศกําหนด  
   2.3 กําหนดให้ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้นําเข้าเองเท่านั้น 
   2.4 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้อนุมัติการนําเข้าและออกหนังสืออนุมัติรายการนําเข้า     
โดยผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือดังกล่าวขณะนําเข้า 
  3. ยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีนําเข้ามาเพ่ือผลิตหรือประกอบเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบ
เป็นรถยนต์สําเร็จรูปในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้  
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   3.1 ผู้ได้รับสิทธิ คือ ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีมีโรงงานประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546  
   3.2 การนําเข้า ผู้ประกอบการท่ีได้รับสิทธิสามารถนําเข้าเองหรือโอนสิทธิการนําเข้าให้กับผู้ประกอบ
รถยนต์สําเร็จรูปในประเทศ หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพ่ือนําไปประกอบเป็นรถยนต์สําเร็จรูปในประเทศก็ได้ แต่ไม่รวมถึง
บริษัทจดประกอบรถยนต์ ท้ังนี้ ในกรณีโอนสิทธิต้องมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากรทราบในขณะนําเข้า 
   3.3 ชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า หมายถึง ชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ท่ีไม่เคยมีการใช้
งาน และเป็นชิ้นส่วนชนิดเดียวกับท่ีผู้ได้รับสิทธิผลิตอยู่ในโรงงานของตนก่อนประสบอุทกภัย  และนําเข้ามาเพ่ือประกอบ      
ยานยนต์สําเร็จรูปในประเทศ หรือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือนําไปประกอบยานยนต์สําเร็จรูปในประเทศเท่านั้น 
   3.4 ชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติการนําเข้าจาก
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก.  และต้องแสดงหนังสือดังกล่าวในขณะนําเข้า 
  4. การยกเว้นอากรขาเข้าตามข้อ 1- ข้อ 3 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2555  
 
15. เรื่อง  การดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย             
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้   
  สาระสําคัญและข้อเท็จจริง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้  
  1. การดําเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา  และระบายน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   1.1 การดําเนินงานตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 22/2554 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2554 มอบหมาย
กรป้องกันดูแลพ้ืนท่ีสําคัญ และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการระบายน้ําสู่ทะเลและ       
บําบัดเสีย ดังนี้  
    1.1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) ในการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวบรวมและดูแลเครื่องสูบน้ํา
ระหว่างปฏิบัติงานการระบายน้ําลงสู่ทะเล และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ําบริหารจัดการเครื่องสูบน้ําพร้อมปฏิบัติการติดต้ัง 
และสนับสนุนการดําเนินการ 
    1.1.2 กรมทรัพยากรน้ํา โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ดําเนินการ
จัดต้ังศูนย์สนับสนุนการดําเนินงานติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพ่ือระบายน้ําลงสู่ทะเล  โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2554 
ซ่ึงมีผลการดําเนินการงานโดยสรุปดังนี้  
     1) ศูนย์สนับสนุนการดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพ่ือระบายน้ําลงสู่ทะเล ได้รับการ
สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา  จํานวนท้ังสิ้น 216 เครื่อง ซ่ึงจําแนกได้ดังนี้  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 46 จังหวัด  จํานวน 
191 เครื่อง  2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 5 เครื่อง  3) สาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน 20 เครื่อง  
     2) ปัจจุบันจากจํานวนเครื่องสูบน้ําท่ีได้รับการสนับสนุนจํานวน 216 เครื่อง เดินทาง
กลับแล้ว  จํานวน 60 เครื่อง และได้ดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา จากการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
ชลประทาน  และกรุงเทพมหานคร โดยติดต้ังในพ้ืนท่ีต่างๆ  รวมจํานวน   13 จุด จํานวนเครื่องสูบน้ํา 156 เครื่อง  
     3) ศักยภาพการสูบน้ําจากจํานวนเครื่องสูบท่ีติดต้ัง 156 เครื่อง มีเครื่องชํารุด (รอ
การซ่อม) และเตรียมการรอสูบ จํานวน 47 เครื่อง  จึงมีจํานวนเครื่องสูบน้ําท่ีเดินเครื่องท้ังหมดรวม 109 เครื่อง มีอัตราการสูบ
น้ํา รวม  595,042   ลูกบาศก์เมตร /วัน   
     ผลการดําเนินงานสูบน้ํา ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2554 สามารถสูบน้ําเพ่ือช่วยระบายน้ําลงสู่ทะเลได้ท้ังสิ้น  17,46,689 ลูกบาศก์เมตร 
   1.2 การดําเนินงานตามคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  (ศปภ.) ท่ี 55/2554 ลงวันท่ี 
18 พฤศจิกายน 2554  มอบหมายการระดมเครื่องสูบน้ํากําหนดโซนนิ่งพ้ืนท่ีเป้าหมายการสูบน้ํา การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําในการกู้พ้ืนท่ีประสบอุทกภัยในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้  
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    1.2.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเอกชน เพ่ือรวบรวมเครื่อง
สูบน้ําในพ้ืนท่ีและมอบหมายบุคลากรดูแลเครื่องสูบน้ําระหว่างสูบระบายน้ํา 
    1.2.2 กรมทรัพยากรน้ํา โดยศูนย์สนับสนุนการดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เพ่ือระบายน้ํา
ลงทะเล    ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา  จํานวนท้ังสิ้น 253 เครื่อง ซ่ึงจําแนกได้ ดังนี้   เครื่องสูบน้ําจากภาคเหนือ                     
จํานวน 44 เครื่อง เครื่องสูบน้ําจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 61 เครื่อง เครื่อง  เครื่องสูบน้ําจากภาคกลาง  จํานวน 
118  เครื่อง  เครื่องสูบน้ําจากภาคตะวันออก จํานวน 12  เครื่อง  เครื่องสูบน้ําจากภาคตะวันตก จํานวน 18 เครื่อง 
    1.2.3 การดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา  เพ่ือระบายน้ําในการกู้พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย โดยการ
ประสานจังหวัดพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ียังมีน้ําท่วมขัง รวมจํานวน 13 จุด  มีการติดต้ังเครื่องสูบน้ําเสร็จแล้ว จํานวน 122 เครื่อง 
  2. การกําจัดผักตบชวา ขยะมูลฝอย  และการขุดลอกคลอง เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา  วันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “ชาวปากน้ําร่วมใจ คืน
คลองสวยน้ําใส  ป้องกันภัยน้ําท่วม” ณ สถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิ ถนนสุขุมวิท  ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายเชิดศักด์ิ ชูครี) เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์
พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กองทัพเรือ  และประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,000 คน  ได้ร่วมมือ  
ในการกําจัดผักตบชวา  จัดเก็บขยะมูลฝอย  และขุดลอกคลองเลียบชายทะเลริมถนนสุขุมวิท  ให้สามารถรองรับน้ําได้มากข้ึน  
เพ่ือช่วยการระบายน้ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  3. การตรวจติดตามสภาพความพร้อมการสนับสนุนและติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
ในการกู้พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
  วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจ
ติดตามสภาพความพร้อมเครื่องสูบน้ําท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการประสานงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
(นายวิเชียร พุฒิวิญญู) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดและเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ได้นําเครื่องสูบน้ําไปติดต้ังในพ้ืนท่ี
น้ําท่วมขังและเร่งรัดการระบายน้ําตามภารกิจ  
 
16. เรื่อง  โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (ฝ่ายสังคม) ซ่ึงมี     
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  เป็นประธานกรรมการท่ีอนุมัติโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ โดยในสว่นของงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าว ให้สํานัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นในแต่ละปีต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ท้ังนี้  ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  วท. รายงานว่า 
  1. เนื่องจาก พ.ศ. 2554 เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงร่วมกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทํา “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ข้ึน  เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเพ่ือรณรงค์ฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 8,400 ราย ให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนประกอบกับได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้คณะทํางานได้เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายรายงานพร้อมท้ังได้
พระราชทานคําแนะนําเพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการไปแล้วนั้น อีกท้ังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อรากฟันเทียมว่า   
“ข้าวอร่อย” เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 ทําให้กระแสการตอบรับเรื่องการเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียมของโครงการเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
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  2. โครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรมระหว่าง วท.
กับ สธ. ซ่ึงได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2554 มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – 2557) เริ่มต้นวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้  
   2.1 ปีงบประมาณ 2555 ผลิตรากฟันเทียมจํานวน 7,000 ชุด ผลิตชุดเครื่องมือฝังรากฟันเทียม 
จํานวน 84 ชุด  ผลิตชุดเจาะฝังรากฟันเทียม 600 ชุด  และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
ทันตบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 200 คน และให้บริการผ่าตัดรากฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 2,800 ราย  รวมท้ังติดตามผลการรักษาหลักการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมทุก 3,6 และ 12 เดือน 
   2.2  ปีงบประมาณ 2556 ผลิตรากฟันเทียมจํานวน 10,000 ชุด  ผลิตชุดเจาะฝังรากฟันเทียม 600 
ชุด  และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทันตบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิม
พระเกียรติฯ จํานวน 200  คนและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนองค์ความรู้ 1 ครั้ง จํานวน 200 คน  รวมท้ังสิ้น 400 คน  
และให้บริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 2,800 ราย รวมท้ังติดตามผลการรักษาหลังการ
ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมทุก 3,6 และ 12 เดือน 
  2.3 ปีงบประมาณ 2557 ผลิตรากฟันเทียมจํานวน 3,000 ชุด ผลิตชุดเจาะรากฟันเทียม 600 ชุด  และการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทันตบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 
จํานวน 100 คน และอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนองค์ความรู้ 1 ครั้ง จํานวน 300 คน  รวมท้ังสิ้น 400 คน และให้บริการ
ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  จํานวน 2,800 ราย รวมท้ังติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดฝังรากฟัน
เทียมทุก 3,6 และ 12 เดือน 
   
17. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล     
งานมหรสพสมโภช และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงินจํานวน 117,722,385 บาท และอนุมัติให้ส่วนราชการท่ีดําเนิน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติข้างต้น จ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมก่อนได้รับเงินประจํางวด 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 ตามท่ีรัฐบาลกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช
และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (มี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน) ซ่ึงกําหนดจัดงานในระหว่างวันท่ี 3 – 9 ธันวาคม 2554 (รวม 7 วัน) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพ้ืนท่ี
โดยรอบ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
 2. งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ 
 3. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
 4. การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
 เนื่องจากวงเงินอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2554 คงเหลือเงินจํานวน 106,583,770 
บาท (และยังคงมีค่าใช้จ่ายรอเบิก รวมท้ังสิ้น 184,000,000 บาท) ซ่ึงไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวน 117,722,385 บาท ประกอบกับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 23 วรรคสี่ ในกรณีท่ีมีความ
จําเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้ส่วนราชการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ก่อนได้รับเงินประจํางวด จึงเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา 
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แต่งตั้ง 
27.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง  นางอรทัย  มูลคํา  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม  (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังแต่
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง             
เป็นต้นไป  
  
  2.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ แต่งต้ัง นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู้อํานวยการสํานัก
กฎหมายและระเบียบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 7 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้
ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  3.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง ว่าท่ีร้อยตรี มังกร หริรักษ์ ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันท่ี 26 
กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้
พ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย เพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 274/2554 เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการและ
กลไกการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพ่ิมเติม 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 230/2554 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การแต่งต้ัง
คณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เรียกโดยย่อว่า “กฟย.”  และให้
ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood  Recovery and Restoration Committee” นั้น  
  เพ่ือให้การฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน  และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (3) (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงให้
แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟ้ืนฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) 
เพ่ิมเติม ดังนี้ กรรมการ ประกอบด้วย นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นายบัณฑูร สุภัควณิช 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
 
  5.  มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 272/2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด 
กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 157/2554  ลงวันท่ี  12 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีท่ี
รับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน  จํานวน 50 จังหวัด และคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 175/2554 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด   กํากับ ติดตามการกู้
วิกฤตจากภัยธรรมชาติ  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน  เพ่ิมเติม  จํานวน 12 จังหวัด และบันทึกลงวันท่ี 26 กันยายน 
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2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดย
เร่งด่วน ซ่ึงได้มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี  นั้น 
  โดยท่ีสถานการณ์ภัยพิบัติจากอุทกภัยในปัจจุบันยังคงครอบคลุมพ้ืนท่ีในหลายจังหวัด รวมท้ังกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลให้ประชาชน บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมถึงระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก  
ซ่ึงรัฐบาลจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา  เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  โดย
ในบางพ้ืนท่ีแม้ว่าสถานการณ์จะได้มีการคลี่คลายแล้ว แต่จะต้องเร่งรัดการดําเนินการเพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย  และฟ้ืนฟู  ซ่อมแซม  บูรณะ บ้านเรือน สถานท่ีสําคัญ  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมถึง
สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนกว่าเดิม  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (1) (9) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 157/2554 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2554 และคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 175/2554 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤต
จากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน รวมถึงบันทึกลงวันท่ี 26 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรี
รับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ซ่ึงได้มอบหมายรัฐมนตรี
รับผิดชอบในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี และ มีคําสั่งดังต่อไปนี้  
  1. มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด  กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน  รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีรายจังหวัดตามตารางแนบท้ายคําสั่งนี้  
  2. ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีอํานาจหน้าท่ีในการเร่งรัด กํากับ ติดตาม สนับสนุน ประสานงาน การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีรัฐกํากับดูแล ในเขตจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง
การประสานงานกับภาคเอกชนและผู้แทนประชาชนในพ้ืนท่ี และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานนายกรัฐมนตรี
ทราบโดยตรง  และหากมีเรื่องสําคัญหรือประเด็นท่ีคาบเก่ียวหลายหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือหลายจังหวัด ให้นําหารือ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการ 
  3. ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการต่างๆ  เป็นฝ่ายเลขานุการของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และให้ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงเป็นฝ่ายเลขานุการของรัฐมนตรีในแต่
ละกระทรวง ท่ีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติฯ ตามคําสั่งนี้  
  4. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตริ  และกระทรวงต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีผู้
ได้รับมอบหมาย เสนอข้อมูล ประสานงาน อํานวยความสะดวก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้ด้วย  และให้
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟ่ือง) เป็นผู้ประสานงานติดตามการรายงานต่อนายกรัฐมนตรี  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
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การมอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ 

 
  6.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายวิจารย์  สิมาฉายา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ  
   2. นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
  3. นายนิทัศน์  ภู่วัฒนกุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

จังหวัด ฝ่ายการเมืองท่ีรับผิดชอบ จังหวัด ฝ่ายการเมืองท่ีรับผิดชอบ 
1. นครสวรรค์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2. ชัยนาท นายธีระ วงศ์สมุทร 
3. อ่างทอง นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 4. พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา บุรณศิริ 
5. สระบุรี นายชูชาติ หาญสวัสด์ิ 6. สุพรรณบุรี นายชุมพล ศิลปะอาชา 
7. นครปฐม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 8. สมุทรสาคร นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 
9. ปทุมธานี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 10. นนทบุรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี 
11. นครนายก พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก 12. ฉะเชิงเทรา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
13. ลพบุรี นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 14. ร้อยเอ็ด นายกิตติศักด์ิ หัตถสงเคราะห์ 
15. อุบลราชธานี นายพรศักด์ิ เจริญประเสริฐ 16. พิจิตร นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 
17. พิษณุโลก นายพิชัย นริพทะพันธ์ 18. อุทัยธานี พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 
19. สิงห์บุรี พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 20. ปราจีนบุรี นายฐานิสร์ เทียนทอง 
21. สระแก้ว นายฐานิสร์ เทียนทอง 22. ขอนแก่น นายภูมิ สาระผล 
23. นครพนม นายภูมิ สาระผล 24. มุกดาหาร นายภูมิ สาระผล 
25. ศรีสะเกษ นายพรศักด์ิ เจริญประเสริฐ 26. ยโสธร นายพรศักด์ิ เจริญประเสริฐ 
27. สุรินทร์ นายพรศักด์ิ เจริญประเสริฐ 28. มหาสารคาม นางบุญรื่น ศรีธเรศ 
29. กาฬสินธุ์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ 30. อุดรธานี นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 
31. หนองคาย นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 32. บึงกาฬ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 
33. สกลนคร นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 34. บุรีรัมย์ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 
35. ชัยภูมิ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 36. นครราชสีมา นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 
37. อํานาจเจริญ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 38. เลย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 
39. เชียงราย นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล 40. แพร่ นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล 
41. เชียงใหม่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 42. ลําปาง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 
43. ลําพูน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 44. น่าน พล.อ.ยุทธศักด์ิ ศศิประภา 
45. แม่ฮ่องสอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 46. อุตรดิตถ์ นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 
47. สุโขทัย พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต 48. เพชรบูรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
49. ตาก นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 50. กําแพงเพชร นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 
51. ชลบุร ี นางสุกุมล คุณปลื้ม 52. ระยอง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 
53. จันทบุรี นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 54. ตราด นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 
55. พังงา นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 56. สตูล นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 
57. ระนอง พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 58. ภูเก็ต พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ 
59. กรุงเทพมหานคร นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ก.ท.ม. (ฝั่งธนบุรี) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง 
ก.ท.ม. (ตอนบน) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ก.ท.ม. (ฝั่งตะวันออก) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
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  7.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศจํานวน 5 ราย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
   1. นายปสันน์  เทพรักษ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายจักริน ฉายะพงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต  
  3. นายบรรสาน  บุนนาค อธิบดีกรมพิธีการทูต ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์  
  4. นายธฤต  จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล   
   5. นางสาวทัศนาวดี  เม้ียนเจริญ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย  
  6. นายมาริษ  เสง่ียมพงษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย   
   7. นายมารุต  จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  8.  การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ประภาษ  ไพรสุวรรณา รอง
ศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายสุกิจ  เจริญรัตนกุล ท่ีลาออก ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  9.  การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนางวิภารัตน์  อัศววิรุฬหการ เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  10.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงชุดใหม่ จํานวน 14 คน ดังนี้ 1. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 2. นายวีระยุทธ  เอ่ียมอําภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 3. นายถวัลย์วงศ์  ธีระวิทยภิญโญ กรรมการผู้จัดการ โรงแรม ซีนิท (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 
4. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (อยู่ในบัญชี
รายชื่อฯ) 5. นายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 6. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรี (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 7. ศาสตราจารย์ ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
พระนครเหนือ (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 8. นายจุมพล  สําเภาพล รองปลัดกรุงเทพมหานคร 9. พลตํารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ 
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 10. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา อัยการพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด              
11. นายสมชัย  สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ)              
12. เรืออากาศเอก ศิริเดช  จุลเปมะ อดีตกัปตัน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 13. นายเถลิง            
อยู่บํารุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอสส์บ๊อกซ่ิง 2000 จํากัด 14. นายเดชบุญ  มาประเสริฐ ประธานกรรมการ                   
บริษัท ดูอ้ิงเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ส่วนกรณีนายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา    
ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป ซ่ึงต้องไม่ก่อนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ  
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  11.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) แทนตําแหน่งท่ี
ว่าง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังนายยงยุทธ  กปิลกาญจน์ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แทนตําแหน่งท่ีว่าง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 
เป็นต้นไป  
 
  12.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (กพท.) เนื่องจากประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ลาออก ดังนี้  นายวัลลภ  พลอยทับทิม เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายเฉลิมพร  พิรุณสาร นายสมชัย  เพียรสถาพร นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ นายพลทิตย์          
ภุกพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ วินัย ล้ําเลิศ โดยให้เริ่มวาระการดํารงตําแหน่งใหม่ตั้งแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 
 
  13.  การแต่งตั้งผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังนายชัยภัฎ  สมบูรณ์
ดํารงกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ท้ังนี้      
นายชัยภัฎ  สมบูรณ์ดํารงกุล จะต้องลาออกจากการเป็นพนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก่อนวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง  
 
  14.  แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง นายชวลิต  ชูขจร 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แทน    
นายเฉลิมพร  พิรุณสาร ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  15.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 8 ราย ดังนี้ 1. นายวรวิทย์         
ชัยลิมปมนตรี 2. นายวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 3. นายชาญวิทย์  เอนกสัมพันธ์ 4. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง 5. นายพยุงศักด์ิ  
ชาติสุทธิผล 6. นายโฆสิต  สุวนิิจจิต 7. พลตํารวจโท รชต  เย็นทรวง 8. นายวัยวุฒิ  หล่อตระกูล ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
  
  16.  แจ้งเปล่ียนแปลงรายช่ือประธานกรรมการและกรรมการองค์การอิสระฯ จํานวน 3 ราย  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เสนอการ
เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จํานวน 3 ราย ดังนี้  
   1. ศาสตราจารย์เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการด้านสถาบันอุดมศึกษา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานกรรมการแทนนายวีรวัธน์  ธีรประสาธน์ ท่ีลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 12 กรกฎาคม 
2554 เป็นต้นไป  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม  รอตมงคลดี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ แทนศาสตราจารย์เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต ท่ีเลื่อนข้ึนเป็นประธานกรรมการ โดยให้มี
ผลต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  
  3. พลตํารวจตรี ชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ์ ผู้แทนจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการด้านองค์การ
เอกชนด้านสุขภาพ แทนนายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ ท่ีลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  
   4. นายกฤษฎา  ให้วัฒนานุกูล ผู้แทนจากมูลนิธิประชาคมราชบุรี เป็นกรรมการด้านองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม แทนนางสาวเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง ท่ีลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  
และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือทราบท่ัวกันต่อไป   
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  17.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายปกรณ์  อมรชีวิน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายพานิช  จิตร์แจ้ง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   3. นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

 

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


