
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                         วันท่ี 6 ธันวาคม 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 
 6.  เรื่อง   ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....)   ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
   เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478  
 10.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. .... 
 
  สังคม  
  17.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายวัตถุประสงค์เพ่ือให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายงบประมาณในการ 
    ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  
 
    18.  เรื่อง   การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 
  19.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 
    ครั้งท่ี 1/2554 
 
 การศึกษา 
 24.  เรื่อง  ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม 
   ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา  
 
  แต่งตั้ง 
 25. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
 2.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์  
 3.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)  
 4.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 5.  การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี
     ทดแทนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีลาออก)  
  

 

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

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 
6. เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....)   ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่าย
พลเรือน พุทธศักราช 2478 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....)   ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินต่อไปได้   
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอว่า 
  1. เนื่องจากกรมสรรพสามิตยังมิได้ปรับปรุงเครื่องหมายแสดงระดับของเครื่องแบบเจ้าพนักงานสรรพสามิต
และเครื่องหมายรูปอาร์มสําหรับเครื่องแบบตรวจค้นให้สอดคล้องกับการจําแนกตําแหน่งและการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 82 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช  2478 เพ่ือให้การจัดกลุ่มการใช้หมวก  เครื่องหมายแสดงระดับสําหรับติดท่ีอินทรธนูและ
เครื่องหมายแสดงระดับท่ีคอปกเสื้อของเครื่องแบบเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สอดคล้องกับการจําแนกตําแหน่งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติมให้เครื่องหมายรูปอาร์มสําหรับเครื่องแบบตรวจค้น 
สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต 
  2. คณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎสํานัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน  พุทธศักราช 2478 
ตามท่ีกรมสรรพสามิตเสนอ  จึงได้เสนอร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1. จัดกลุ่มการใช้หมวกสําหรับประเภทตําแหน่งและระดับต่างๆ  
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะของอินทรธนู โดยกําหนดให้มี 2 แบบ คือ ทําด้วยไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
และทําด้วยสักหลาดสีนําเงินดํา 
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมเครื่องหมายแสดงระดับสําหรับติดท่ีอินทรธนู โดยกําหนดให้ มี 7 ชั้นคือ   ชั้น 1 ประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ชั้น 2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชั้น 3 ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ชั้น 4 ประเภทท่ัวไป 
ระดับอาวุโส  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  ชั้น 5 ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ 
ระดับต้น  ชั้น 6 ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง และ
ประเภทบริหาร ระดับต้น  ชั้น 7 ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  และประเภทบริหาร ระดับสูง 
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมเครื่องหมายแสดงระดับท่ีคอปกเสื้อ  โดยกําหนดเป็น 7 ชั้น  เช่นเดียวกับเครื่องหมายแสดง
ระดับสําหรับติดท่ีอินทรธนู 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมเครื่องหมายรูปอาร์ม 
 
10. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.  
  1. กําหนดตัวบุคคลผู้มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ร่างข้อ 2)  
   2. กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งพักราชการ การสั่งพักราชการเพ่ือรอฟังผลการสอบสวน การถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และหลักเกณฑ์การสั่งราชการกรณีถูกกล่าวหาซ่ึงกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดี (ร่างข้อ 3 ถึงร่าง
ข้อ 10 ร่างข้อ 17 และร่างข้อ 18)  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์การมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ร่างข้อ 11-ร่างข้อ 12 และร่างข้อ 14-ร่างข้อ 15)  
   4. กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหน่งศาสตราจารย์ ตําแหน่งอธิการบดี  หรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าออกจากราชการ
ไว้ก่อน (ร่างข้อ 16)  
  5. กําหนดให้คําสั่งพักราชการ คําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน คําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือกลับ
เข้ารับราชการ ต้องทําเป็นหนังสือตามแบบแนบท้าย (ร่างข้อ 19)  
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สังคม 
17. เรื่อง ขออนุมัติขยายวัตถุประสงค์เพ่ือให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอให้จังหวัดท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจาก 1 จังหวัด 1 เขต 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 จังหวัด ถ้าเขตท่ีจับคู่
เดิมหมดปัญหาเดือดร้อนแล้ว (เดิมได้ 1 จังหวัด  ต่อ 1 เขต) เป็น ให้จังหวัดท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 25 จังหวัด 
สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยได้เพ่ิมเติม ในทุกพ้ืนท่ีของ 22 เขต และจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ
นครปฐม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ิมเติม สําหรับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ คงเป็นไปตามเดิม   
 
18. เรื่อง  การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีนายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานกรรมการ
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ดังนี้  

  ด้วย คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2554 ได้เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2555 เพ่ือใช้เป็นแผน
หลักในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจังหวัด และ
อําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการ   เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 มีสาระสําคัญ ดังนี้  
1. ช่วงเวลาการดําเนินการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 –                      

4 มกราคม 2555 รวม 7 วัน 
 2. เป้าหมายการดําเนินการ เพ่ือให้สามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ 

(Admit) ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2555 ให้ลดลงร้อยละ 5  เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2554 ดังนี้  

 
ประเด็นเป้าหมาย เทศกาลปีใหม่ 2554 ลดลงร้อยละ 5 เป้าหมายปีใหม่ 2555 

1. จํานวนครั้งอุบัติเหตุ 3,497 175 3,322 
2. จํานวนผู้เสียชีวิต 358 18 340 
3. จํานวนผู้บาดเจ็บ 3,750 187 3,563 

 
3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เน้นหนัก) ให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการตามมาตรการเน้นหนัก 5 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการด้านการบริหาร
จัดการ  (2) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย (3) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร (4) มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ (5) 
มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ 

4. ช่วงเวลาในการดําเนินงาน กําหนดเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
  4.1 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันท่ี 1 – 28 ธันวาคม 2554  ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและ

ดําเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ต้ังแต่วันท่ี 1 – 28 ธันวาคม 2554 โดยเตรียมความพร้อมท้ังด้านการปฏิบัติและงบประมาณ เพ่ือ
การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ตามมาตรการเน้นหนัก โดยกําหนดตัวบุคคล หน่วยงาน
รับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

  4.2 ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2555  ให้มีการจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การต้ังจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม
แบบบูรณาการ การต้ังจุดสกัดประจําชุมชน หมู่บ้านและการจัดต้ังหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชน ระดับพ้ืนท่ี การอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางและการจัดการจราจร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนด 
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5. แผนการดําเนินงาน 
การดําเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1 การจัดต้ังศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555                         

ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระดับ
จังหวัด อําเภอ 

แผนงานท่ี 2 การจัดต้ังจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วม บนเสน้ทางสายหลัก (เส้นทางหลวงแผ่นดิน) สายรอง 
(เส้นทางหลวงชนบท และเส้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

แผนงานท่ี 3 การต้ังจุดสกัดประจําชุมชน หมู่บ้าน โดยมอบหมายให้เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหัวหน้าชุมชน หมู่บ้าน ภาคประชาชนทําการต้ังจุดสกัดประจําชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนเบ้ืองต้นในระดับพ้ืนท่ี 

แผนงานท่ี 4 การต้ังหน่วยสนับสนุน และบริการประชาชนระดับพ้ืนท่ี ได้แก่ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ท้ังนี้ การดําเนินการตามแผนงาน ท้ัง 4 แผนงาน ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน 
 
19. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งท่ี 1/2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กยอ. ครั้งท่ี 1/2554  
  2. เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดต้ังสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้าง
อนาคตประเทศ (สกยอ.) เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทําหน้าท่ี
เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ กยอ. 
  3. เห็นชอบในหลักแนวทางการกําหนดกรอบอัตรากําลังของ สกยอ. ในเบ้ืองต้นจํานวน 30 คน โดยให้
สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให้การสนับสนุนข้าราชการจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพ่ือปฏิบัติงานใน 
สกยอ. 
  4. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ สกยอ. ให้ดําเนินการภายในวงเงินจํานวน 150 ล้านบาท โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ท้ังนี้ งบประมาณในการ
ดําเนินงานในเบ้ืองต้น ขอให้ สศช. ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ อีกครั้ง  
 

การศึกษา 
 
24.  เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม 
สถาบันอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอม
รวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แต่ท้ังนี้ ไม่ให้มีการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาใหม่เพ่ิมข้ึน 
โดยให้ ศธ. รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  ศธ. รายงานว่า   
   คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ินและสังคมอย่างแท้จริง  และให้คําแนะนํารัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดเป็นนโยบายต่อไป  
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   การท่ีต้องจัดทําร่างนโยบายดังกล่าว เนื่องจาก ศธ. โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับ
มอบหมายให้พิจารณาข้อเสนอจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ท้ังจากจังหวัด และนักการเมือง โดยการหลอมรวม 
ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยประจําจังหวัดหลายแห่ง ได้แก่  
   1. การจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดชุมพร เสนอโดย จังหวัดชุมพร เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขต
ชุมพร กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เม่ือยุบรวมแล้วจะเกิดมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
1 แห่ง   
   2. การจัดต้ังมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการยุบ
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เม่ือยุบรวมแล้วไม่เพ่ิมจํานวน
มหาวิทยาลัย  
  3. การจัดต้ังมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสนอโดยจังหวัดตาก เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการขอ
เปลี่ยนเป็นการยกฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย  เม่ือจัดต้ังแล้วจะเกิด
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน  1 แห่ง   
  4. การจัดต้ังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เสนอโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เม่ือยุบรวมแล้วจะไม่เพ่ิมจํานวนมหาวิทยาลัย  
  5. การจัดต้ังมหาวิทยาลัยระยอง เสนอโดยจังหวัดระยอง เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เม่ือยุบรวมแล้วจะเกิดมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 1 แห่ง ซ่ึงปัจจุบันรูปแบบการจัดต้ังเปลี่ยนเป็นการจัดต้ัง
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  6. การจัดต้ังมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน เสนอโดยจังหวัดกระบ่ี  เป็นการหลอมรวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิทยบริการกระบ่ี กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบ่ี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบ่ี  ซ่ึงปัจจุบันขอจัดต้ังมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน โดยไม่ใช้รูปแบบการหลอมรวม ยุบรวม อย่างไรก็ตาม การจัดต้ัง
จะทําให้เกิดมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน  1 แห่ง  
   วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เม่ือร่างนโยบายประกาศใช้ ศธ. จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
การขอจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐใหม่ต่อไป  
 

 
แต่งตั้ง 

 
25. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายประชา  เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงมหาดไทย  
 
  2. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้  
  1. อนุมัติให้กรรมการท่ียังคงดํารงตําแหน่งอยู่ในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์พ้นจากตําแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497  
   2. เห็นชอบแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ดังนี้                 
2.1 นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ เป็นประธานกรรมการ (เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) กรรมการประกอบด้วย 2.2 พลเอก ภัทรินทร์  ลีลายุทธ 2.3 นายไพรัช  ชัยชาญ 2.4 นายถิรเดช  พรหมศริน       
2.5 นางม่ิงขวัญ  วิชยารังสฤษด์ิ (เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)        
2.6 นายสุพันธุ์  มงคลสุธี (เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)               
2.7 นายเดชอุดม  วีระวานิช 2.8 นายปิยะ  ยอดมณี (เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 ธันวาคม  2554 เป็นต้นไป สําหรับบุคคลในลําดับท่ี 2.7 ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการ
อนุมัติเป็นต้นไป  
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  3.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายพันธุ์ชัย  วัฒนชัย ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชุดเดิมพ้นจากตําแหน่งและแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ตามมาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         
พ.ศ. 2543 ดังนี้ 1. นายชาติชาย  พุคยาภรณ์ 2. นายมารุต  บูรณะเศรษฐกุล 3. นายอําพร  เพ็ญธํารงรัตน์ 4. นายปฏิมา          
จีระแพทย์ 5. นางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อุปถัมภ์ชัย 6. นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักด์ิ 7. นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ ผู้แทนองค์      
การเอกชน   8. นายณัฏฐชัย  ศรีรุ่งสุขพินิจ ผู้แทนองค์การเอกชน 9. นางรัตนา  ร่มไทรทอง ผู้แทนองค์การเอกชน                        
10. นายกงกฤช  หิรัญกิจ ผู้แทนองค์การเอกชนซ่ึงประกอบการในภูมิภาค 11. นายชัยธวัช  เสาวพนธ์ ผู้แทนองค์การเอกชน       
ซ่ึงประกอบการในภูมิภาค 12. นายศุรอัฐ  ณรงค์ฤทธิ์ ผู้แทนองค์การเอกชนซ่ึงประกอบการในภูมิภาค  
    
  5.  การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีทดแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีลาออก)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง นายสุชาติ                
ธรรมาพิทักษ์กุล จาก สํานักงานสมนึกและสุธี ทนายความ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนนายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ในนามผู้แทนภาคเอกชนท่ีลาออก                     
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป  
 

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


