
http://www.thaigov.go.th                                                                        วันท่ี 10 มกราคม 2555          
                                                                                                                                         
  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 
   
  เศรษฐกิจ  
  6. เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง  
 
  สังคม  
 8.   เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่าน
     เว็บไซต์ 
  11.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัย 
  12. เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  
 
 แต่งตั้ง 
 17. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.  การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 2.   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) 
    3.   การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี และแต่งต้ังกงสุล 
     กิตติมศักด์ิราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี 
    4.   ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
 6.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  ยุติธรรม)  
 7.   ขอความอนุเคราะห์นําเรื่องการขอตัดโอนตําแหน่งและแต่งต้ังรองเลขาธิการ ศอ.บต. นําเสนอ
  คณะรัฐมนตรี  
 8.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 
 
 

********************************* 
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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เศรษฐกิจ 
6. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไปต้ังแต่
วันท่ี 16 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2555 ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตลอดจนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรการฯ ระยะท่ี 9 ตามหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 ดังนี้   
    (1) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง – ดําเนินการผ่าน ขสมก. โดยรัฐรับภาระ
ค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยมีวงเงิน 837.00 ล้านบาท  
    (2) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 – ดําเนินการผ่าน รฟท. โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่าย
การจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จํานวน 8 ขบวนต่อ
วัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวงเงิน 340.00 ล้านบาท   
   ท้ังนี้ การชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 16 มกราคม ถึงวันท่ี 30 เมษายน 
2555 ให้ ขสมก. และ รฟท. กู้เงินเพ่ือชดเชยการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว  โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกัน
เงินกู้  และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 เพ่ือชดเชยให้แก่ ขสมก. และ รฟท. 
สําหรับการดําเนินมาตรการดังกล่าวเป็นลําดับแรก โดยในกรณีของ ขสมก. ท่ีได้กําหนดให้ได้รับชดเชยค่าใช้จ่ายการดําเนิน
มาตรการตามต้นทุนท่ีแท้จริงนั้น ขสมก. จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้ประเมินอิสระ  เพ่ือให้การชดเชยมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้   
  2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการการลดค่าครองชีพด้านการเดินทางท่ี
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการฯ ระยะท่ี 9 ต่อไป   
 

สังคม 
8. เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในเรื่องการรายงานผล
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์ ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (กขร.) เสนอ  
 ท้ังนี้ เพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลท่ีบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระด้านเอกสาร ท่ีจะ
ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการรายงานเข้ามามากข้ึน เพราะแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่แล้ว 
 
11. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม รายงานผลการดําเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ภาคอุตสาหกรรม การสร้างภาพลักษณ์และเสริมสร้างความม่ันใจในการลงทุนของนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และการขอรับความช่วยเหลือของภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  1. การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
      กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงาน “BOI FAIR 2011 โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going Green For The 
Future” ระหว่างวันท่ี 5-20 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการอิมแพค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมจัดกิจกรรมอ่ืนเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ สร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนภายหลังผ่านวิกฤตอุทกภัย และจัดการประชุมสุด
ยอดผู้นําภาคธุรกิจ (CEO Forum) ในวันท่ี 17 มกราคม 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, เอ รอยัล เมอริเดียน โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ และบริษัทชั้นนําท้ังในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 350 คน ท้ังนี้ นายโทนี 
แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะกล่าวปาฐกถาหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของโลกโลกาภิวัตน์” นายกิตติรัตน์ ณ 
ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะกล่าวปาฐกถาเรื่อง “Roadmap การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย” นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนท้ังชาวไทยและต่างชาติเข้า
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ร่วมแสดงปาฐกถาด้วย กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความเชื่อม่ันแก่
นักลงทุนท้ังชาวไทยและต่างชาติ 
  2. โครงการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังอุทกภัย ดังนี้ 
1) โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม 2) โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกากอุตสาหกรรม ใน
สถานประกอบการท่ีประสบอุทกภัย 3) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ดิน และการปนเป้ือนของสารพิษอุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการท้ังภายในและภายนอกนิคม 4) โครงการคลินิกอุตสาหกรรม  5) โครงการศูนย์สารพัดช่างช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  3. การขอรับความช่วยเหลือของภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัย ดังนี้ 1) มาตรการยกเว้นภาษีนําเข้า
เครื่องจักรอุปกรณ์ทดแทนเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3) การยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าสําเร็จรูปของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
  4.การฟ้ืนฟูนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมท่ีประสบอุทกภัยในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ
ปทุมธานี จํานวน 7 แห่ง  
  5. ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมจากอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 1-4 มกราคม 2555 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี และพัทลุง โดยมีโรงงานได้รับ
ความเสียหาย จํานวน 63 แห่ง และรัฐวิสาหกิจชุมชน จํานวน 14 กลุ่ม โรงงานส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย และ
โรงงานบางส่วนต้องหยุดการผลิต เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ สําหรับโรงงานท่ีได้รับความเสียหายมากท่ีสุด ได้แก่ บริษัท เซฟสกิล 
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแล้ว 
และจะให้ความช่วยเหลือจนกว่าจะฟ้ืนฟูกิจการได้ 
 
12. เรื่อง สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ตามท่ี 
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอดังนี้ 
  1. ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 – วันท่ี 4 มกราคม 
2555 
     1) เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3,093 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ซ่ึงเกิด 3,497 ครั้ง ลดลง 
404 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.55 
      2) ผู้เสียชีวิต 336 ราย เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ซ่ึงมีผู้เสียชีวิต 358 ราย ลดลง 22 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.15 
      3) ผู้บาดเจ็บ 3,375 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ซ่ึงมีผู้บาดเจ็บ 3,750 คน ลดลง 375 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 
      4) จังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
      5) จังหวัดท่ีมีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และบุรีรัมย์ 
      6) จังหวัดท่ีมีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
      7) จังหวัดท่ีไม่มีผู้เสียชีวิต 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด ตาก นนทบุรี ปัตตานี ยะลา  
ศรีสะเกษ สุโขทัย หนองคาย และอุดรธานี 
      8) ดัชนีความรุนแรง หมายถึง การเทียบสัดส่วนผู้เสียชีวิตต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งซ่ึงข้อมูลในช่วงปี
ใหม่ท่ีผ่านมา 3 ปี พบว่า ดัชนีความรุนแรงเม่ือเทียบจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100 ครั้ง ปี 2555 ดัชนีความรุนแรงมีค่าร้อย
ละ 10.86 สูงกว่าในปี 2554 ร้อยละ 0.63 ถึงแม้ว่าในปี 2555 จะมีจํานวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่าในปีท่ีผ่านมาก็ตาม 
      9) เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า 
   - ภาคเหนือ (17 จังหวัด) มีอุบัติเหตุ 980 ครั้ง ลดลงร้อยละ 5.50 ผู้เสียชีวิต 93 ราย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
29.17 ผู้บาดเจ็บ 1,073 คน ลดลงร้อยละ 0.46 และมีดัชนีความรุนแรง 9.49  
   - ภาคกลาง (26 จังหวัด) มีอุบัติเหตุ 864 ครั้ง ลดลงร้อยละ 16.03 ผู้เสียชีวิต 118 ราย ลดลง ร้อยละ 
18.06 ผู้บาดเจ็บ 929 คน ลดลงร้อยละ 13.10 และมีดัชนีความรุนแรง 13.66  
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) มีอุบัติเหตุ 591 ครั้ง ลดลงร้อยละ 22.95 ผู้เสียชีวิต 82 ราย 
ลดลงร้อยละ 6.82 ผู้บาดเจ็บ 646 คน ลดลงร้อยละ 27.17 และมีดัชนีความรุนแรง 13.83  
   - ภาคใต้ (14 จังหวัด) มีอุบัติเหตุ 658 ครั้ง ลดลงร้อยละ 0.90 ผู้เสียชีวิต 43 ราย ลดลง ร้อยละ 
20.37 ผู้บาดเจ็บ 729 คน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.54 และมีดัชนีความรุนแรง 6.53  
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  ท้ังนี้ จากข้อมูลดัชนีความรุนแรง พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดัชนีความรุนแรงมากท่ีสุด ร้อยละ 13.83 
รองลงมาเป็นภาคกลาง ร้อยละ 13.66 
  10) จํานวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทางถนน จากสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวม 
22,166 คน ลดลง 3,838 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 
 

แต่งตั้ง 
17.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. การเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ  ให้นายเจียม เสาวภา  เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
  2.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ นักวิชาการละครและ
ดนตรีเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขนละคร) สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) (นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
ต้ังแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2553 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
 3.  การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์
ราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ในการท่ีรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดนเสนอขอเปิด
สถานกงสุลราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และ
แต่งต้ัง นายวัชราวุธ สุขเสรี เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเพชรบุรี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
 
 4.  ขออนุมัติแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ในการท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เสนอขอแต่งต้ัง 
นายณรงค์ คองประเสริฐ เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจําจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ สืบแทน นายศุภวัตร ภูวกุล 
ซ่ึงเกษียณอายุโดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน 
 
  5.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นายการุณ  สุทธิภูล รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายบวรเวท  รุ่งรุจี รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นางสาวรื่นวดี  สวุรรณมงคล รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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   2. พันตํารวจเอก ณรัชต์  เศวตนันท์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  7.  ขอความอนุเคราะห์นําเรือ่งการขอตัดโอนตําแหน่งและแต่งตั้งรองเลขาธิการ ศอ.บต. นําเสนอ
คณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอดังนี้   
   1. อนุมัติตัดโอนตําแหน่งรองผู้อํานวยการ ศอ.บต. จํานวน 4 หน่วยงาน มากําหนดเป็นตําแหน่งรองเลขาธิการ 
(ประเภทบริหารระดับสูง) ไว้ใน ศอ.บต.   
   2. อนุมัติแต่งต้ังนายประมุข ลมุล รองผู้อํานวยการ ศอ.บต. (นักปกครอง ประเภทบริหารระดับต้น) 
กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. (ประเภทบริหารระดับสูง) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
   3. อนุมัติแต่งต้ังนายฐานิส  ศรียะพันธ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ประเภทบริหารระดับต้น) กรมราชทัณฑ์  
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. (ประเภทบริหารระดับสูง) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด      
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
   4. อนุมัติใช้หลักเกณฑ์การตัดโอนตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการอ่ืน ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่งตามท่ี ก.พ. กําหนด  และเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน ศอ.บต. โดยใช้หลักการเพ่ือดําเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีการแต่งต้ังรองเลขาธิการดังกล่าวข้างต้น   
 
  8.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศ จํานวน 7 ราย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
   1. นางนงนุช  เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
   2. นายสมศักด์ิ  สุริยวงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  
   3. นายสุรพิทย์  กีรติบุตร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี    
   4. นายณัฎฐวุฒิ  โพธิสาโร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   5. นายจักร  บุญ-หลง อธิบดีกรมการกงสุล ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอา
วีฟ รัฐอิสราเอล  
   6. นายสุรพล  เพชรวรา กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการ
กงสุล  
   7. นายอุดมศักด์ิ  ศรีธัญโกศ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน   
   8. นางขันธ์ทอง  อูนากูล รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล   
   9. นายธวัชชัย  คูภิรมย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉ่ินหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 

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


