
 
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันท่ี 27  ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุ ตตมา  อมรวิ วัฒน์   และนายชลิ ตรั ตน์   จั นทรุ เ บกษา    รอง โฆษกประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี                            
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
  8.  เรื่อง  มาตรการรถยนต์คันแรก 
 
 เศรษฐกิจ 
 9.  เรื่อง  เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555  
  12.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

   (กยน.) ครั้งท่ี 3/2554 
  14. เรื่อง    การบริหารโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ 

    เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 16. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
   สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งท่ี 3/2554  
 17. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
   (กยน.) ครั้งท่ี 1/2554 
 18.   เรื่อง   ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
    เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน 
 
 สังคม 
 21.  เรื่อง  การจัดต้ังทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐ 
   
 การศึกษา 
 28.  เรื่อง  การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  
 แต่งตั้ง 
 30 เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.   การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการพัฒนา
   สังคม และความม่ันคงของมนุษย์และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  2.  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตําแหน่งท่ีว่าง  
  3.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
  4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย  
  5.   แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบิน
   พลเรือน  
  6.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการสงเคราะห์การทําสวนยาง  
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  7.  แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
   องค์การตลาด  
  8.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) (กระทรวงคมนาคม)  
  9.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจ 
   ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานัก 
   นายกรัฐมนตรี  
  10.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  11.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
   12.  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร  
  13.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่
    อาศัย  
  14.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย  
  15.  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการ
    พลเรือนสามัญในภาพรวม รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพ่ือย้าย 
    ข้าราชการไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
    ด้านสังคม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน  
   16.  แจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1  
    นักเรียน 
    17.  องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – 
          อเมริกัน  (ฟุลไบร์ท) ประจําปี 2555 
 
  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
8. เรื่อง มาตรการรถยนต์คันแรก 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการรถยนต์คันแรก ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  1. การกําหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานทดแทนนั้น สามารถกําหนดได้จากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซ่ึงปัจจุบันมาตรฐานการวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่เป็นมาตรฐานบังคับ 
ดังนั้นจึงเห็นควรคงขนาดของเครื่องยนต์ไว้ท่ีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรตามเดิม 
  2. ให้กระทรวงการคลังประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ 
  3. ให้กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการรับเงินคืน จํานวนเงินท่ีต้องเรียกคืนจาก        
ผู้ซ้ือ การติดตามเรียกเงินคืน กรณีผู้ซ้ือปฏิบัติผิดเง่ือนไข 
 

เศรษฐกิจ 
9.  เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเสนอดังนี้  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555 โดย
ข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังนี้  
   1. กําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินเพ่ือดํารงไว้ซ่ึงเสถียรภาพด้านราคาประจําปี 2555 เป็นอัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปเฉลี่ยรายปีท่ีร้อยละ 3.0 โดยสามารถเบ่ียงเบนไปจากค่ากลางนี้ได้ + ร้อยละ 1.5  
   2. กําหนดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกไตรมาส  
และเม่ือมีเหตุจําเป็นอ่ืนใดตามท่ีท้ังสองหน่วยงานจะเห็นสมควรเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. กรณีท่ีการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปออกนอกช่วงเป้าหมายตามท่ีได้ตกลงร่วมกันไว้  กําหนดให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินชี้แจงถึงสาเหตุ แนวทางแก้ไข และระยะเวลาท่ีคาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะกลับเข้าสู่ช่วงท่ี
กําหนดไว้โดยเร็ว  รวมท้ังให้รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร  
  4. ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรหรือจําเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงิน
อาจตกลงร่วมกันเพ่ือแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  
12. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ครั้งท่ี 3/2554 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.) ครั้งท่ี 3/2554  ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) 
ครั้งท่ี 3/2554  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  และเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณสําหรับแผนการดําเนินงานภายใต้แผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธภิาพสิ่งก่อสรา้ง จํานวน 17,126 ล้านบาท ในปี 
2555-2556 และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการ กยน. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 
 มติคณะกรรมการ กยน. ครั้งท่ี 3/2554 
 1.  เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน  6 แผนงาน และมอบหมาย
หน่วยงานหลักในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
  1.1  แผนการบริหารจัดการเข่ือนเก็บน้ําหลัก มอบหมายกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการเข่ือนเก็บน้ําหลัก และแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555 และรายงานความคืบหน้า
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ กยน. ภายในเดือนมกราคม 2555  
  1.2  แผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพส่ิงก่อสร้าง เห็นชอบหลักการและกรอบวงเงินแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างจํานวน 17,126 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณดําเนินการในปี 2555 จํานวน 
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12,610 ล้านบาท และปี 2556 จํานวน 4,516 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการ กยน. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  1.3  แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
   1) แผนการพัฒนาคลังข้อมูล มอบหมาย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเจ้าภาพในการจัดทํา
แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ร่วมกับกรมแผนท่ีทหาร องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JICA) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายรอยล จิตรดอน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2555 
   2) แผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์ มอบหมายกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําแผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์  
   3) แผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัย มอบหมาย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี หารือกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ) เพ่ือออกแบบและจัดทําแผนปรับปรุงระบบการเตือนภัย โดย
ให้รวมถึงการติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบทุกประตูระบายน้ําเพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตามและสั่งการระบบปิดเปิด
ประตูระบายน้ําจากส่วนกลางได้ 
  1.4 แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี มอบหมายกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก เพ่ือบูรณาการ
แผนการดําเนินงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม และจัดทําข้อเสนอแผนเผชิญ
เหตุเฉพาะพ้ืนท่ี โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีเมือง รวมถึงการปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจแบ่งเป็นแผนความช่วยเหลือเบ้ืองต้น แผนบรรเทาความ
เสียหาย และแผนบริหารจัดการน้ําท่วมและน้ําเสีย ท้ังนี้อาจจะพิจารณาจัดจ้างท่ีปรึกษาระดับมืออาชีพให้ทําการศึกษา
รายละเอียดของข้อเสนอแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ีได้ 
  1.5  แผนงานการกําหนดพ้ืนท่ีรับน้ํานองและมาตรการเยียวยา มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทําแผนงานการกําหนดพ้ืนท่ีรับน้ํานองและมาตรการเยียวยา 
  1.6  แผนงานปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริหารจัดการน้ํา มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กยน. และคณะกรรมการ กยอ. เพ่ือจัดทําข้อเสนอแผนงานการ
ปรับปรุงองค์กรเพ่ือบริหารจัดการน้ํา และให้มีคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือติดตามการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงคมนาคม โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ส.กยน.) ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ 
 2 .   เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ก า ร ข อ ง ร่ า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร บ ร ร เ ท า อุ ท ก ภั ย ใ น พ้ื น ท่ี ลุ่ ม น้ํ า 
แบบบูรณาการและย่ังยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับประธานอนุกรรมการด้านการ
วางแผนและกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดําเนินการบูรณาการและปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอของร่างยุทธศาสตร์
การบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) ให้สอดคล้องกับรูปแบบของร่างแผนปฏิบัติ
การเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และหารือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน เพ่ือเสนอคณะกรรมการ กยน. พิจารณาอีกครั้งก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ให้รวม 2 แผนงานท่ีถือว่ามีความเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ระยะเร่งด่วน คือ (1) แผนฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ และ (2) แผนสร้างความเข้าใจ การยอมรับและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน 
 
14. เรื่อง   การบริหารโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้าง                  
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  

  1. โครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  

   1) อนุมัติในหลักการให้โครงการท่ีได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินของสํานัก
งบประมาณหรือได้รับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา รวมท้ังกรณีโครงการท่ีไม่ต้องมีการ
ลงนามในสัญญา (ใช้เงินอุดหนุน/งบประจํา) ท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แจ้งยืนยันมาท่ี
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คณะกรรมการฯ ให้สามารถดําเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ        
ท้ังนี้ ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555  

   2) อนุมัติการยกเลิกโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาท่ีดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สระบุรี รายการจัดซ้ือรายการครุภัณฑ์ จํานวน 10 รายการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 
5,019,480 บาท และโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า รายการการจัดซ้ือรายการปืนไรเฟิล 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 70,000 บาท  

   3) รับทราบสถานะการดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ของ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2553 อนุมัติการขยาย
ระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณและการลงนามในสัญญาเป็นภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 และ
ขยายระยะเวลาการดําเนินงานเป็นภายในปีงบประมาณ 2557  

   4) รับทราบโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีได้รับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลง
นามในสัญญา วงเงิน 119.53 ล้านบาท ซ่ึงหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้แจ้งผลการทบทวนความจําเป็นคุ้มค่าของการดําเนิน
โครงการมายังคณะกรรมการฯ   

   5) รับทราบโครงการท่ีหน่วยงานจะขอยกเลิกโครงการเดิมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
วงเงิน 1,299.58 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ (1) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมเติม ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 
512.59 ล้านบาท และ (2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้วยวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 787.04 ล้านบาท  

 2. โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) 
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

   1) อนุมัติให้โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy 
Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 59 โครงการ วงเงิน 9,235.68 ล้านบาท สามารถดําเนินโครงการ
ต่อไปได้ ท้ังนี้ ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 และเห็นชอบในหลักการให้
โครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 14,258.64 ล้านบาท (ซ่ึงรวมโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซ่ึงได้รับอนุมัติวงเงิน 5,022.96 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2554 ด้วย) 
สามารถลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ท้ังนี้ การดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินจะต้องไม่เกินเดือนกันยายน 2555 และให้หน่วยงานเร่งจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน      
ของสํานักงบประมาณ  

   2) รับทราบการแจ้งยืนยันความจําเป็นเหมาะสมและคุ้มค่าในการดําเนินโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 3,426.35 ล้านบาท  

 3. การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข้ง 2555  
   1) อนุมัติการจัดสรรเงินสํารองจ่ายโครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

วงเงิน 3,947,071 บาท โครงการฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราวก้ันแม่น้ําปิง (หัวงานท่ี 1) จังหวัด
นครสวรรค์ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 1,820,526 บาท และโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยปอ ตําบล
นาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 995,263.48 บาท 

   2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  โดยให้
หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน ซ่ึงรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  

   3) รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย  

   4) รับทราบการขอรับการจัดสรรเงินเพ่ิมเติมภายใต้วงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ โครงการปรับปรุง
โรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน รายการพัฒนาห้องสมุด (E-library) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ของกรุงเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย  วงเงิน 5,724,500 บาท  

 4. รับทราบความเห็นเบ้ืองต้นของกระทรวงการคลังในประเด็นการดําเนินการและเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังวันท่ี 30 กันยายน 2555 ท่ีจะนําไปหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
(กฟย.) ครั้งท่ี 3/2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ประธาน กฟย.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้
ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2554 ซ่ึง
ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความ
เป็นอยู่ของประชาชน  ซ่ึงคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนี้  
   1. เห็นชอบโครงการจัดจ้างแรงงานเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประสบภัยเพ่ือฟ้ืนฟูบูรณะซ่อมสร้างชุมชน 
(Work for Food) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) กรอบวงเงิน 283.5 ล้านบาท  
   2. เห็นชอบในหลักการของกรอบวงเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรปี 2554 กรณีพิเศษ 
เพ่ิมเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) วงเงิน 18,895.91 ล้านบาท  
   3. รับทราบผลการหารือตามมาตรการเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ประสานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภา
วิศวกรจัดเตรียมวิศวกรไฟฟ้า ในการจัดเตรียมวิศวกรไฟฟ้า เพ่ือตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานท่ี
ประสบอุทกภัย และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือกําหนดแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินสําหรับ
ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
  ท้ังนี้  ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประสานหารือในรายละเอียดกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และสํานักงบประมาณเก่ียวกับกรอบวงเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรปี 2554  กรณีพิเศษ โดยให้
คํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละจังหวัดเป็นหลัก และให้สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ หาก
โครงการใดท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนเป็นลําดับรองลงมาให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 ต่อไป 
 
17. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ครั้งท่ี 1/2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.) ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ เสนอ 
ดังนี้  
  1. เห็นชอบแนวทางการกําหนดกรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีสําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพ่ือการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ส.กยน.) จํานวน 31 คน  ประกอบด้วย รองเลขาธิการหรือผู้ช่วย
เลขาธิการ 1 คน ข้าราชการ 10 คน  พนักงานราชการและลูกจ้าง 20 คน  โดยการยืมตัวบุคคลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมเติมกรอบอัตรากําลังของ ส.กยน. ในเบ้ืองต้นจํานวน 31 คน   
  2. เห็นชอบการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2555 จากงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน  จํานวน 153.76 ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ ส.กยน.  
  ท้ังนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)  ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ และให้ สศช. รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
18. เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน จํานวน 
153,760,000 บาท ให้กับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  โดยให้สํานักงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา (ส.กยน.) ไปก่อน จํานวน 60,000,000 บาท  
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สังคม 
21. เรื่อง การจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐ 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปดังนี้ 
  1. รับทราบการสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดต้ังทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) 
เก่ียวกับผลการพิจารณาการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนจํานวน 6 ทุน ความคืบหน้าการดําเนินการของส่วนราชการเจ้าสังกัดของทุน
หมุนเวียนดังกล่าว และ เรื่อง “กรอบคู่มือการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของทางราชการ”  
  2. เห็นชอบ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีนําเสนอหลักการหรือร่างกฎหมายท่ีมีการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนต่อ
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 โดยจัดส่งข้อมูลรายละเอียด
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ตาม “กรอบคู่มือการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของทางราชการ” ให้กรมบัญชีกลาง
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณานําเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ เพ่ือ
เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังและดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

การศึกษา 
28. เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับท่ี .. พ.ศ. ....) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบในหลักการให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพ่ือรองรับ
การกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ให้
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นจํานวนเงิน 940,000 บาท  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินประจําตําแหน่งตามท่ีกําหนดในบัญชีท้าย
พระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามท่ีกําหนดให้ได้รับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 (ร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดให้ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ร่างมาตรา 5)  
   3. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการชีพเฉพาะ (วช.) 
เฉพาะตําแหน่งท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 6)  
   4. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 
เฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติงานโดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 7)  
   5. กําหนดให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (ร่างมาตรา 8)  
  6. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ซ่ึงเดิมดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของตําแหน่งดังกล่าว ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 10)  
 

แต่งตั้ง 
30.   เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ดังนี้  
  1. พม. แจ้งว่า เนื่องจาก นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้
เปลี่ยนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จึงแต่งต้ัง นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ของ พม. 
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  2. ตช. แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) ได้เห็นชอบให้พลตํารวจโท ดําริห์ โชตเศรษฐ์            
ผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ของ ตช.  
 
  2.  แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตําแหน่งท่ีว่าง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายพรชัย  รุจิประภา ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนประธานกรรมการเดิมท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป   
 
  3.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานกังานปลัดสาํนักนายกรฐัมนตรเีสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารยณ์รงค์ ใจหาญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย                     
2. รองศาสตราจารย์สรุางค์รัตน ์วศินารมณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ 3. พลตํารวจตร ี ชาญ  วัฒนธรรม             
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554  เป็นต้นไป   
 
  4.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย จํานวน 7 คน ดังนี้  1. นายชเยนทร์  คํานวณ เป็น ประธานกรรมการ (เป็น
ผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 2. นายสมเจตน์  ชัยเฉลิมปรีชา เป็น 
กรรมการ  3. นายชัยวัธน์  จลุมนต์ เป็น กรรมการ 4. นายวีรวัฒน์  ยมจินดา เป็น กรรมการ 5. นายอมรินทร์  ผจญยุทธ เป็น 
กรรมการ   6. นายวิบูลย์  เพ่ิมอารยวงศ์ เป็น กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 7. นางสาวประกายดาว  เขมะจันตรี เป็น กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป สําหรับบุคคลในลําดับท่ี 2 ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี
คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป 
 
  5.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ตามนัยมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 
2535 จํานวน 3 ราย เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมลาออก โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
ดังนี้ 1. พลอากาศเอก หม่อมหลวงสุทธิรัตน์ เกษมสันต์ ประธานกรรมการ 2. พลอากาศเอก พิธพร  กลิ่นเฟ่ือง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายเชิดศักด์ิ  หิรัญสิริสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป   
 
 
  6.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการสงเคราะห์การทําสวนยาง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการสงเคราะห์
การทําสวนยางชุดใหม่ ดังนี้ 1. นายมาโนช  วรีะกุล เจ้าของสวนยาง 2. นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท เจ้าของสวนยาง                 
3. นายชัยวัฒน์  วงศ์อารีย์สันติ เจ้าของสวนยาง 4. นายภูมิพัฒน์  เหมือนจันทร์ เจ้าของสวนยาง 5. นายเสน่ห์  ทิพย์บุรี บุคคล
ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับการยาง 6. นายพิริยะ  เอกวานิช บุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับการยาง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 
เป็นต้นไป   
 
  7.  แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด ดังนี้ 1. นายสําคัญ  ธรรมรัต ข้าราชการบํานาญ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็น ประธานกรรมการ 2. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัท อาดัม ดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็น     
รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 3. นายศักด์ิศิลป์  โชติสกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สังกัดกรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. นายประสิทธิ์  ทะรักษา ข้าราชการบํานาญ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  5. พลตํารวจตรี ปิยะ  สอนตระกูล รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 6. นายปิยะชาติ  อํานวยเวช อาจารย์พิเศษ     



 9 

7. นายปฐม  แหยมเกตุ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 8. นางสาวกรประณม  วงษ์มงคล ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 9. นายธนาวุฒิ  ภักตรนิกร ประธานท่ีปรึกษานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย            
10. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4 สํานักงานอัยการสูงสุด 11. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี รอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 12. นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 13. นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง) 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล  
สินธุนาวา อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 เป็น
ต้นไป ยกเว้นนายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
  8.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง) (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายชัชวาลย์  บุญเจริญกิจ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   2. นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักด์ิ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายสัมพันธ์  พงศ์ไทย รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  9.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นางวนิดา  สักการโกศล ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
 
 
   2. นางอรวรรณ  ขุมทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานัก 
นายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  10.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 11 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศ จํานวน 7 ราย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
   1. นายชัยยงค์  สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา   
   2. นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
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   3. นางบุษยา  มาทแล็ง อธิบดีกรมยุโรป ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ 
สาธารณรัฐเซเนกัล   
   4. นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป  
   5. นายณรงค์  ศศิธร กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชีย
ใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
  6. เรืออากาศโท อรรถยุทธ์  ศรีสมุทร กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมอาเซียน  
   7. นายพิรุณ  ลายสมิต กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  
   8. นายพลเดช  วรฉัตร อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   
   9. นายสุรศักด์ิ  เจือสุคนธ์ทิพย์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต  
  10. นายพรชัย  ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน   
   11. นายมาวิน  ตันอรรถนาวิน อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  11.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายประเสริฐ  พัฒนผลไพบูลย์ และ 
นางสาวพจมาน นิลนาค ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
  12.  การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้แทน ส.ป.ก. เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการเดิมท่ีพ้นจากตําแหน่ง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554             
เป็นต้นไป  
 
  13.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย แทนกรรมการท่ีขอลาออก ดังนี้  1. นายกายสิทธิ์  พิศวงปราการ แทน นายวิชาญ  ธรรมสุจริต       
2. นายวินัย  วิทวัสการเวช แทน นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ 3. นายวิวิศน์  เตชะไพบูลย์ แทน นางชาลอต โทณวณิก             
4. นายสมเกียรติ  สินสุนทร แทน นายรัฐนิติ์  พัฒนกุล โดยให้เริ่มวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2554               
เป็นต้นไป ส่วนนายกายสิทธิ์  พิศวงปราการ ให้เริ่มวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ  
 
  14.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 4 ราย และแต่งต้ัง (เลื่อน) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 16 ราย ดังนี้  
   1. นายกําธร  ถาวรสถิตย์ ผู้วา่ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอํานาจเจริญ  
   2. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครนายก ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปราจีนบุรี  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
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   4. นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตาก  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   5. นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาญจนบุรี  
  6. นายชนะ  นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยภูมิ  
  7. นายธานินทร์  สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงราย  
  8. นายนิมิต  จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครปฐม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครปฐม  
  9. นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครพนม  
  10. นายอภินันท์  ซ่ือธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดยะลา  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส  
  11. นายคณิต  เอ่ียมระหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์  
  12. นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบูรณ์  
  13. นายเกษม วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดน่าน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแพร่  
  14. นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมหาสารคาม  
  15. นายประวัติ  ถีถะแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดยโสธร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดยโสธร  
   16. นายเดชรัฐ  สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนราธิวาส ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดยะลา  
  17. นายบุญเชิด  คิดเห็น รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นัก
ปกครองสูง) จังหวัดลําปาง  
  18. นายประทีป  กีรติเรขา รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดศรีสะเกษ  
  19. นายพิศาล  ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสงขลา ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสตูล  
  20. นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  15.  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนสามัญใน
ภาพรวม รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพ่ือย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจํา ด้านสังคม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือน
สามัญในภาพรวม รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพ่ือย้าย นางวิสุนี  บุนนาค ผู้อํานวยการสํานักโฆษก (อํานวยการ
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านสังคม (อํานวยการ
ระดับสูง) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ   
 
  16.  แจ้งคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน 
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  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  296  /2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน   

 เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  เรื่อง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่
โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่ง
พัฒนาเนื้อหาท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ได้มีการนําไปปฏิบัติและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม     

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรีจึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าท่ี  ดังนี้  องค์ประกอบ  ท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย นายโอฬาร  ไชยประวัติ ท่ีปรึกษา /กรรมการ  คณะกรรมการ  มีดังนี้   
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็น                    
รองประธานกรรมการ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณอธิบดี
กรมบัญชีกลาง นายอรพงศ์  เทียนเงิน  นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล นางสาวอรุณภรณ์  ลิ่มสกุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์  
 อํานาจหน้าท่ี 
 1.  กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ สําหรับนโยบายคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือใช้ในโรงเรียนท่ีรวมถึง
การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการเครือข่ายไร้สายสนับสนุน การใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใน
โรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาล  
 2.  ดําเนินการบูรณาการงบประมาณและประสานการดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถดําเนินงานตามนโยบายท่ีรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือนํานโยบาย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียน ซ่ึงเป็นโครงการนําร่องไปสู่การปฏิบัติในระดับชาติ 
 3.  วางกรอบนโยบายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปสู่จุดมุ่งหมายท่ี
ได้กําหนดไว้ รวมท้ังกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
  4.  ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้  

5.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  คณะอนุกรรมการ ให้มีคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ   
   (1) นายโอฬาร  ไชยประวัติ   ประธานอนุกรรมการ 
   (2) นายชินภัทร  ภูมิรัตน ์   อนุกรรมการ 
   (3) นายวิรัตน์   พ่ึงสาระ   อนุกรรมการ 
   (4) นางสาวอรุณภรณ์  ลิ่มสกุล  อนุกรรมการ 
 
  2) คณะอนุกรรมการด้านการสรรหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
   (1) นายสุเมธ  แย้มนุ่น   ประธานอนุกรรมการ 
   (2) นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์ อนุกรรมการ 
   (3) ผู้แทนศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และ  อนุกรรมการ 

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
3) คณะอนุกรรมการประสานงานโครงข่าย เทคโนโลยี และการส่ือสารสารสนเทศ 

   (1) นายสุเมธ  แย้มนุ่น   ประธานอนุกรรมการ 
   (2) นายศักด์ิ  เสกขุนทด   อนุกรรมการ 
   (3) นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล  อนุกรรมการ 
  4) คณะอนุกรรมการด้านความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล   
   (1) นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  ประธานอนุกรรมการ 
   (2) พลตํารวจตรี ประวุฒิ  ถาวรศิริ  อนุกรรมการ 
   (3) พันตํารวจเอก ญาณพล  ยั่งยืน     อนุกรรมการ 
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  สําหรับองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ิมเติม รวมท้ัง  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ให้ประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ เร่งดําเนินการเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือมี
คําสั่งแต่งต้ังโดยเร็วต่อไป  

 นอกจากนี้  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ทําหน้าท่ีสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการฯ  สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตาม  พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทาง
ราชการ   โดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่ วันท่ี 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
  17.  องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน            
(ฟุลไบร์ท) ประจําปี 2555 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการฝ่ายไทยใน
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี 2555 ตามองค์ประกอบเดิมในปี 2554 ท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว  (มติคณะรัฐมนตรี 11 มกราคม 2554) ซ่ึงจะมีวาระต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้  
นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  เป็นประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศหรือผู้แทน ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย   
 

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


