
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/01
                                                        วันท่ี 24 มกราคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 08.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี ..)  
    พ.ศ. ....  
   
  เศรษฐกิจ 
   9.   เรื่อง    การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
     พ.ศ. 2542           
 
  สังคม 
  10.  เรื่อง  กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
    ราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในภาพรวม  
  12.  เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
    สถานการณ์อุทกภัย 
  13.  เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  15. เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการเพ่ือให้ 
    ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับ 
    คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
    อุทกภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กคฐ.) 
 
   
  แต่งตั้ง 
  18. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   การแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน
  ทางวิทยาศาสตร์ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 3.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงสาธารณสุข) 
 4.  รัฐบาลสหราชอาณาจักรเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 5.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 6.  รัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
 7.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 8.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
 9.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 10.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
 11.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
 12.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
 13.  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 14.  ขอทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง  
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 15.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 16.   แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
 17.    คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  22 /2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษา 
    ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
    ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
   18.   คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  23 / 2555  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง  
          นายกรัฐมนตร ี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 
  

********************************* 
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 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน  
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   1. ยกเลิกบทนิยามคําว่า “บริษัท” “ผู้อํานวยการ” และกําหนดบทนิยามคําว่า “เลขาธิการ” แทนคําว่า 
“ผู้อํานวยการ” (ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3)  
   2. แก้ไขคําว่า “ผู้อํานวยการ” เป็น “เลขาธิการ” ทุกแห่ง (ร่างมาตรา 5)  
   3. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  โดยเพ่ิมเติมอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรและอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง (ร่างมาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 6 วรรคหนึ่ง)  
   4. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของกรรมการวิชาการ (ร่างมาตรา 7 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 17 วรรคสาม)  
   5. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
(ร่างมาตรา 8 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 34)  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. แก้ไขปรับปรุงรายการท่ีต้องระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติ (ร่างข้อ 1 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 6 วรรคสอง)   
   2. แก้ไขปรับปรุงให้อธิบดีมีอํานาจออกหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาสมควรขายในการขาย
ทอดตลาด (ร่างข้อ 2 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 8)   
   3. แก้ไขปรับปรุงวิธีการส่งประกาศการขายทอดตลาดให้สอดคล้องกับมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง  และแนวการวินิจฉัยตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 648/2544 และ 7386/2552 (ร่างข้อ 3 แก้ไขเพ่ิมเติม        
ข้อ 9 (1))  
  4. แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ และกําหนดให้มีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ประจําจังหวัดข้ึนในทุกจังหวัด  รวมท้ังปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดิมของกรมบังคับคดี  เพ่ือให้การดําเนินการประชุมและ
กําหนดราคาทรัพย์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ร่างข้อ 4 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 11 และข้อ 12)  
  5. ยกเลิกวิธีการดําเนินการในกรณีมีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาดเพียงรายเดียว (ร่างข้อ 7)  
 

เศรษฐกิจ 
9.  เรื่อง   การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542           

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
พ.ศ. 2542  รวม 42 รายการ  ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้  ให้
กระทรวงพาณิชย์ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องลงพ้ืนท่ีตรวจสอบราคาสินค้าต่าง ๆ  ด้วย 

 รายการสินค้า/บริการควบคุม   จํานวน 42 รายการ มีดังนี้ 
 หมวดอาหาร จํานวน 13 รายการ คือ(1) กระเทียม (2) ข้าวเปลือก ข้าวสาร  (3)  ข้าวโพด (4) มันสําปะหลัง
และผลิตภัณฑ์  (5)  ไข่ไก่  (6) สุกร เนื้อสุกร (7) น้ําตาลทราย (8) น้ํามันและไขมันท่ีได้จากพืชหรือสัตว์ท้ังท่ีบริโภคได้หรือไม่ได้ 
(9) ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน (10) นมผง นมสด  (11)  แป้งสาลี (12) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด
สนิท (13) อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 
 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวัน จํานวน 3 รายการ คือ (14)  ผงซักฟอก (15)  ผ้าอนามัย (16)  กระดาษชําระ 
กระดาษเช็ดหน้า 
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 หมวดปัจจัยทางการเกษตร จํานวน  9  รายการ  คือ  (17)  ปุ๋ย  (18)  ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช  (19)  หัวอาหาร
สัตว์ อาหารสัตว์  (20)  เครื่องสูบน้ํา  (21)  รถไถนา  (22)  รถเก่ียวข้าว    (23)  เครื่องวัดความชื้นข้าว  (24)  เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว  (25)  เครื่อง
ชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 
 หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ คือ (26) ปูนซีเมนต์ (27) เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น 
(28) สายไฟฟ้า   
 หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ คือ (29) กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว (30) 
กระดาษพิมพ์และเขียน (31) เยื่อกระดาษ 
 หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จํานวน 3 รายการ คือ (32) แบตเตอรี่รถยนต์  (33) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 
(34) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก  
 หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (35) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (36) น้ํามันเชื้อเพลิง (37) 
เม็ดพลาสติก  
 หมวดยารักษาโรค จํานวน 1 รายการ คือ  (38) ยารักษาโรค 
 หมวดอ่ืนๆ จํานวน 1 รายการ คือ  (39) เครื่องแบบนักเรียน 
  หมวดบริการ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (40) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้า (41) 
บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานท่ีเก็บสินค้า  (42) บริการทางการเกษตร (ค่าจ้าง เก็บเก่ียวข้าวและผลผลิตทางการ
เกษตรอ่ืนๆ ค่าจ้างนวดข้าว ค่าจ้างสีข้าว เป็นต้น) 
 ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะได้ออก
ประกาศเพ่ือนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 

 
สังคม 

10. เรื่อง กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในภาพรวม  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เสนอดังนี้  
    1. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมมือกับสํานักงาน ก.พ. ในการจัดหลักสูตรอบรมเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน 
ก.พ. โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทุกคนเข้าอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงาน ก.พ. อย่างต่อเนื่อง  โดยควรทําเป็นตัวชี้วัดส่วนบุคคลด้วย  
   2. ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และส่วนท้องถ่ิน จัดหลักสูตรเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 หรือสอดแทรกวิชาเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหลักสูตรท่ีจัดอยู่แล้ว
ของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
   สาระสําคัญของเรื่อง   
   กขร. รายงานว่า  
   1. กขร. ในการประชุมครั้งท่ี 4/2553 เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2553 ได้ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามมติ
คณะรัฐมนตรี (20 เมษายน 2553) โดยมีมติ ดังนี้  
     1.1 ให้ สปน. โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการร่วมมือกับสํานักงาน ก.พ. ใน
การจัดทําหลักสูตรอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐใน
ภาพรวม   
    1.2 ในส่วนของการจัดต้ังสถาบันเพ่ือการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กขร. (สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) ศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของโครงสร้างของหลักสูตรและแนวทางการดําเนินการของสถาบันดังกล่าวในภาพรวมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ กขร. และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
   2. สปน. โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดําเนินการ ดังนี้  
    2.1 ร่วมหารือกับสํานักงาน ก.พ. ในการจัดทําหลักสูตร มีข้อสรุป ดังนี้  
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     2.1.1 สํานักงาน ก.พ. สามารถบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ในหลักสูตรท่ีจัดดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความสนับสนุนด้าน
วิทยากรและเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวข้อง 
     2.1.2 ในการพัฒนาวิทยากรตัวคูณเพ่ือให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สํานักงาน ก.พ. ยินดีให้การสนับสนุนวิทยากร และให้คําแนะนําในการดําเนินการฝึกอบรม
เก่ียวกับเทคนิคการเป็นวิทยากรในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจัดดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
วิทยากรตัวคูณดังกล่าว   
     2.1.3 การดําเนินการให้ความรู้ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในแผน
ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้วยแล้ว  ซ่ึงคาดว่าจะพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จ  สามารถเริ่มดําเนินการฝึกอบรมออนไลน์
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
    2.2 ในส่วนของการจัดต้ังสถาบันเพ่ือการอบรมความรู้เก่ียวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทํารายละเอียดแนวทางการดําเนินการ
โครงการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือจัดต้ังสถาบันการฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่าง กขร. และสถาบันทางวิชาการ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สถาบันศึกษากฎหมายเปรียบเทียบและนโยบาย
สาธารณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิเพ่ือประชาธิปไตย เป็นต้น  
   3. ในการประชุม กขร. ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2554 กขร. มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางในการ
จัดทําหลักสูตรอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในภาพรวม                       
ตามข้อ 2.  
 
 
12. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณา
โครงการต่าง ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนงาน/โครงการ ไว้แล้ว รวม 2 ครั้ง (วันท่ี 12 ธันวาคม 2554 และวันท่ี 4 
มกราคม 2555) และในปัจจุบันยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 42,341.044 ล้านบาท โดยกําหนดหลักเกณฑ์
สําหรับโครงการท่ีเข้าข่ายชะลอและยกเลิกท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  1. โครงการท่ีซํ้าซ้อนกับโครงการท่ีได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณจากแหล่งอ่ืน หรือ
ซํ้าซ้อนกับโครงการของจังหวัดท่ีได้รับอนุมัติตามมติ ครม. วันท่ี 15 มกราคม 2555 หรือสามารถปรับแผนการปฏิบัติงานฯ มา
ดําเนินการ หรือสามารถชะลอไปเสนอขอต้ังงบประมาณปี 2556 ได้ 
  2. โครงการท่ียังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน หรือมีความสําคัญน้อย หรือไม่มีความพร้อมในการดําเนินงาน หรือไม่
อยู่ในภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน 
  3. โครงการในลักษณะการก่อสร้าง ซ่ึงมิใช่เป็นการแก้ไขซ่อมแซมของเดิมท่ีชํารุดเสียหายอันเนื่องจากเหตุอุทก
ภัยโดยตรง 
  4. โครงการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ภายในส่วนราชการ/เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ 
  5. โครงการท่ีมีผลกระทบกับการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ําของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) 
  6. โครงการท่ีไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
  ท้ังนี้ การพิจารณาร่วมกันของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีผลสรุป ดังนี ้
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(ล้านบาท) 
 วันท่ี 12 ธันวาคม 2554 

(วงเงิน 31,314.437                 
ล้านบาท) 

วันท่ี 4 มกราคม 2555 
(วงเงิน 11,026.607           

ล้านบาท) 

รวม 
(วงเงิน 42,341.044             

ล้านบาท) 
เห็นสมควร:    
   ดําเนินการต่อไป 19,987.315 10,072.506 30,059.821 
   ชะลอ 6,725.296 236.868 6,953.844 
   ยกเลิก 4,601.826 717.233 5,327.379 
หมายเหตุ โครงการท่ีชะลอเป็นโครงการท่ีสามารถดําเนินการโดยปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 หรือขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ต่อไป 
  อนึ่ง สําหรับโครงการท่ีจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการต่อไปท่ีเห็นสมควรให้มีเอกสาร
ยืนยันความเสียหายท่ีจะต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีท่ีเป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะต้อง
ระบุพิกัดของสถานท่ีดําเนินการให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
13. เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2555 ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ   ดังนี้  

สาระสําคัญของเรื่อง 
สปน.  รายงานว่า สปน. ได้จัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็น

การบูรณาการแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ท่ีมีผู้ตรวจราชการ 
จํานวน 17 กระทรวง เข้าไว้ด้วยกัน โดยพุ่งเป้าการบูรณาการไปท่ี 5 ประเด็นนโยบายสําคัญท่ีต้องการให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) การ ฟ้ืนฟูทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  4)  การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
  ท้ังนี้  เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงเป็นมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีจะทําให้การ
ปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและนโยบาย
ของรัฐบาล  สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเป็นการดําเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทน
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 ประกอบข้อ 8 และข้อ 9 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 จึงมีคําสั่งมอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ดําเนินการตรวจ
ราชการ ดังนี้  
  1. การตรวจราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 และข้อ 9 
โดยให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในประเด็นนโยบาย
สําคัญ ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประมวลรายงานผลการตรวจติดตามในแผนการตรวจราชการในแต่ละรอบของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเพ่ือรายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ และให้
จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานคณะรัฐมนตรีทราบและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป   
   2. การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
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   3. การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
   3.1 การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
   3.2 การรับจํานําสินค้าเกษตร   
    3.3 การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  
    3.4 การดําเนินการตามกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  4. ในกรณีท่ีตรวจพบปัญหาสําคัญเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล (specific area) ให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี/ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี  หรือ
อาจบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี และ/หรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ในเขตตรวจราชการอ่ืนท่ีมีปัญหาคล้ายคลึงในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเป็นเจ้าภาพโครงการ
สําคัญเฉพาะพ้ืนท่ี  จัดทํารายงานเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือนําไปรวบรวมไว้ในรายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมท้ังนําเสนอผลการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบหรือ
พิจารณาตามเหตุผลความจําเป็นและระดับความสําคัญ   
  5. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ   
   6. การตรวจติดตามงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   
  ในการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงข้างต้น ให้กระทรวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และจังหวัด อํานวย
ความสะดวก ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยการเตรียมบุคคล เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือชี้แจงต่อผู้ตรวจราชการ 
เพ่ือให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป    
 
15. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา           
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กคฐ.) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กคฐ.) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ และให้สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 
  สาระสําคัญการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ฟ้ืนฟู เยียวยาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กฟย. และ กคฐ. ได้มีการประชุมร่วมกัน ครั้งท่ี 1/2555 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันจันทร์ท่ี 23 มกราคม 2555 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาแผนงาน/โครงการ ฟ้ืนฟู เยียวยาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึง
ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน โดยมีวงเงินรวมท้ังสิ้น 14,995.856 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  1. แผนงาน/โครงการ ด้านคมนาคมขนส่ง วงเงินรวม 559.000 ล้านบาท เพ่ือดําเนินงานตามแผนสร้าง
ความเช่ือม่ันให้กับภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และองค์ประกอบต่อเนื่องจําเป็น : ปรับปรุงและก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ํา) ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ได้แก่ 
   1.1 โครงการถนนลาดยางสาย อย. 2045 แยก ทล. 32-แยก ทล. 35 (ก่อสร้างคันก้ันน้ํานิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ) ระยะทาง 5.666 กิโลเมตร วงเงิน 269.000 ล้านบาท 
   1.2 โครงการถนนลาดยางสาย อย. 3013 แยก ทล. 347- นครหลวง (ก่อสร้างคันก้ันน้ํานิคม
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร) ระยะทาง 1 กิโลเมตร วงเงิน 50.000 ล้านบาท 
   1.3 โครงการถนนคันก้ันน้ําป้องกันแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร วงเงิน 10.000 
ล้านบาท 
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   1.4 โครงการปรับปรุงทางหลวงย่านนิคมอุตสาหกรรม ทางหลวงหมายเลข 308 กม. – 3+000-กม. 
5+000 ทางด้านซ้าย ระยะทาง 2 กิโลเมตร วงเงิน 70.000 ล้านบาท 
   1.5 โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ทางหลวงหมายเลข 32 กม. 7+200 – กม. 
9+200 ทางด้านซ้าย ระยะทาง 2 กิโลเมตร วงเงิน 80.000 ล้านบาท 
   1.6 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําคลองบางเด่ือ (ประตูน้ํา คสล. ขนาด 2 ช่องประตูกว้างด้านละ 
6 เมตร รวมความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร) วงเงิน 80.000 ล้านบาท 
  2. แผนงาน/โครงการ ด้านสถานท่ีราชการและระบบสาธารณูปโภค วงเงินรวม 4,106.267 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
   2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินรวมจํานวน 24.793 ล้านบาท  

1) องค์การสวนสัตว์ วงเงิน 2.540 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณซุ้มประตูทางเข้า
สวนสัตว์ จํานวน 1 แห่ง, แนวรั้วรอบพ้ืนท่ีบริเวณริมห้วยแจระแม และบริเวณสันอ่างเก็บน้ําห้วยแจระแม 

2) กรมป่าไม้ วงเงิน 4.555 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน
สังกัดกรมป่าไม้ ซ่ึงได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย จํานวน 10 แห่ง 

3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วงเงิน 4.514 ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งปลูกสร้าง 
ระบบสาธารณูปโภค อาคารสํานักงาน และครุภัณฑ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซ่ึงได้รับความเสียหายจาก
สถานการณ์อุทกภัย จํานวน 1 แห่ง 

4) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วงเงิน 5.105 ล้านบาท เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงานเพ่ือ
ทดแทนของเดิม ซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และฟ้ืนฟูระบบสาธารณูปโภค ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 แห่ง 

5) กรมควบคุมมลพิษ วงเงิน 8.079 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซมประตูแนวรั้ว และพ้ืนท่ีบริเวณ
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ, ซ่อมแซมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัด
คุณภาพอากาศ จํานวน 7 สถานี และซ่อมแซมระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน รวม
จํานวน 9 แห่ง 
   2.2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา หออัครศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม วงเงิน 7.537 
ล้านบาท สําหรับปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมความชื้น ระบบไฟฟ้า รวมท้ังปรับปรุง ฟ้ืนฟูความเสียหาย
ผลงานประติมากรรมชั้นเยี่ยมของศิลปินแห่งชาติซ่ึงจัดแสดงภายนอกอาคาร (ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3)  
   2.3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี วงเงิน 11.561 ล้านบาท สําหรับ
ปรับปรุงเพ่ือท่ีอาคารสํานักงาน อาคารศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติอาคารโรงเลี้ยงแมลง ห้องพักคนงาน ระบบ
ไฟฟ้า ประปา ให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติเช่นเดิม 
   2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี วงเงิน 108.496 ล้านบาท สําหรับฟ้ืนฟู
พุทธอุทยานพุทธมณฑล ซ่ึงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังสูงประมาณ 2 เมตร ในพ้ืนท่ีพุทธมณฑล จํานวน 2,500 ไร่ ทําให้เกิด
ความเสียหายต่ออาคาร สิ่งก่อสร้าง งานระบบ ถนน หม้อแปลงไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างภายในพ้ืนท่ีบริเวณระบบประปา ระบบกําจัด
น้ําเสีย ระบบสายนําสัญญาณต่าง ๆ และกล้องวงจรปิด เป็นต้น ให้สามารถดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และประชาชนได้
ตามปกติอย่างต่อเนื่องดังเดิม 
   2.5 กระทรงงกลาโหม วงเงินรวมจํานวน 3,931.574 ล้านบาท  
    1) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วงเงิน 13.116 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีราชการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    2) กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน 61.086 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 
    3) กองทัพ วงเงิน 495.325 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ีราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกองทัพบก 
    4) กองทัพเรือ วงเงิน 206.915 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ีราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ 
    5) กองทัพอากาศ วงเงิน 3,107.477 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานท่ีราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศ 
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    6) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วงเงิน 47.655 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีราชการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
   2.6 กระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 22.306 ล้านบาท เพ่ือซ่อมแซ่มปรับปรุงอาคารสถานท่ีราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  3. แผนงาน/โครงการ ด้านศาสนสถานและโบราณสถาน วงเงินรวม 1,520.259 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   3.1 โครงการบูรณะ ซ่อมแซมมัสยิด และโบสถ์คริสต์ ของกรมการศาสนากรทรวงวัฒนธรรม จํานวน 
8 แห่ง วงเงินรวม 0.953 ล้านบาท  
   3.2 โครงการบูรณะ ซ่อมแซมวัด สํานักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 2,165 แห่ง วงเงินรวม 1,498.210 ล้านบาท  
   3.3 โครงการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นศาสนสถานและโบราณสถานท่ีได้รับความเสียหายจาก
สถานการณ์อุทกภัย ของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จํานวน 29 แห่ง วงเงิน 21.096 ล้านบาท 
  4. แผนงาน/โครงการ ด้านสถานศึกษา วงเงินรวม 2,834.805 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   4.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วงเงินรวม  13.977 ล้านบาท 
   4.2 โครงการฟ้ืนฟู เยียวยาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
1,900 แห่ง วงเงินรวม 1,353.115 ล้านบาท 
   4.3 โครงการฟ้ืนฟู เยียวยาสถานศึกษาในสังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 36 แห่ง 
วงเงินรวม 269.318 ล้านบาท 
   4.4 โครงการฟ้ืนฟู เยียวยาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 7 
แห่ง วงเงินรวม 1,198.395 ล้านบาท 
  5. แผนงาน/โครงการ ด้านแหล่งน้ําและระบบชลประทาน วงเงินรวม 5,780.814 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   5.1 โครงการซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ํา และอาคารระบายน้ําล้น ฝายน้ําล้นคลอง และขุดลอก
ตะกอนดิน ของกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 11 รายการ วงเงิน 41.540 ล้านบาท  
   5.2 โครงการซ่อมแซมอาคารหัวงาน (เข่ือน อ่างเก็บน้ํา ฝาย ประตูระบายน้ํา) ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา 
คลองระบายน้ํา อาคารบังคับน้ํา และระบบชลประทานอ่ืน ๆ ของกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 485 
รายการ วงเงิน 1,692.777 ล้านบาท   
   5.3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ํา สิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ํา และระบบโทรมาตร ของกรม
ทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 968 รายการ วงเงิน 3,731.718 ล้านบาท 
   5.4 โครงการซ่อมแซมฟ้ืนฟู และปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วม และซ่อมแซมเข่ือนปกป้องกันตลิ่ง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 64 รายการ วงเงิน 314.779 ล้านบาท  
  6. แผนงาน/โครงการ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ วงเงินรวม 194.711 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   6.1 โครงการฟ้ืนฟูยุทโธปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประกอบด้วย การซ่อมแซม
ยุทโธปกรณ์ อะไหล่อากาศยาน เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ วงเงิน 35.043 ล้านบาท 
   6.2 โครงการฟ้ืนฟูยุทโธปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหายจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วงเงิน 
159.668 ล้านบาท เนื่องจากยานพาหนะของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับความเสียหายจากการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย จําเป็นต้องซ่อมบํารุงภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เพ่ือให้สามารถนํามาใช้งานได้ตามปกติเช่นเดิม 
 

แต่งตั้ง 
 
18.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเล้ียงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสนอแต่งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือผู้แทนเป็นกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 
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  2. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายหลี บุนคํ้า (Mr. Ly Bounkham) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอ้วน พมมะจัก (Mr. Ouan Phommachack) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  3.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งต้ัง นายภูพิงค์ เอกะวิภาต นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ให้ดํารง
ตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราช
วิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 23 กันยายน 2553 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  4.  รัฐบาลสหราชอาณาจักรเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย ว่า รัฐบาล
สหราชอาณาจักรมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายมาร์ก แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนต์ (Mr.  Mark Andrew Geoffrey Kent)  ให้
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถ่ินพํานัก  
ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอะซิฟ อันวัร  อะห์มัด (Mr. Asif Anwar Ahmad) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
 
  5.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักงบประมาณมอบหมายให้ นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ รองผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสํานักงบประมาณ และนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ นักวิเคราะห์
งบประมาณชํานาญการพิเศษ  เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสํานักงบประมาณ 
 
  6.  รัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้มีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นางสาวโรบินา แพทริเชีย มากส์ (Ms. Robina Patricia Marks) ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจําประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุเทพมหานคร 
สืบแทน นายดักลัส  ฮาร์วีย์ มอนโร กิบสัน (Mr. Douglas  Harvey Monro Gibson) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  7.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี จํานวน 11 ตําแหน่ง ดังนี้  
  1. นางฐิติมา  ฉายแสง ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี     
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  
   2. พลเอก จงศักด์ิ  พานิชกุล ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา)  
   3. พันตํารวจเอก ปราณ์รนต์  สันติปราน์รนต์ ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี 
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)   
   4. พลตํารวจตรี ไพฑูรย์  เชิดมณี ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี                   
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)   
   5. ร้อยตํารวจโท เชาวรินธร์  ลัทธศักย์ศิริ ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี   
พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา)  
   6. พลตํารวจตรี  บุญเลิศ  นันทวิสิทธิ์ ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี        
(นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล)  
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   7. นายโสภณ  เพชรสว่าง ใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์       
เอ้ืออภิญญกุล)  
   8. นายอดุลย์  วรรณสรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน)  
   9. นายวิม  รุ่งวัฒนจินดา ใหดํ้ารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  
บุญทรงไพศาล)  
   10. นายทวีศักด์ิ  อนรรฆพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ 
เอ้ืออภิญญกุล)  
   11. นายสุวัฒน์  ม่วงศิริ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) 
 
  8.  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 6 ราย ดังนี้  
   1. นายภาคิน  สมมิตร ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
   2. นายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล)  
  3. นายดิฐ  อัศวพลังพรหม ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  
   4. พันตรี วีระวุฒิ  วัจนะพุกกะ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
   5. นายชัชวาลย์  ชัยเชาวรัตน ์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล)  
   6. นายภาคภูมิ  เดชสกุลฤทธิ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  
 
  9.  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้  
   1. ให้ นายอารี  ไกรนรา ออกจากตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
   2. แต่งต้ังให้ นายผดุง  ลิ้มเจริญรัตน์ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2555 เป็นต้นไป    
 
  10.  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้  
  1. นายมานะ  คงวุฒิปัญญา ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายไพบูลย์  พิมพ์พิสิษฐ์ถาวร ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
   3. นายชนะศักด์ิ  อัตถาวงศ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
 
  11.  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้  
  1. นายชินวัฒน์  หาบุญพาด ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
   2. นายสมบัติ  รัตโน ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก)  
  3. นายวัน อยู่บํารุง ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์)  
   4. นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
   5. นายวิเชียรชนินทร์  สินธุไพร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก)   
   6. นายเกรียงไกร  กิตติธเนศวร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์)     
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   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2555 เป็นต้นไป     
 
  12.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังนี้  
  1. นายสุรพร  ดนัยต้ังตระกูล ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   2. นายภิญโญ  ต๊ันวิเศษ ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์)   
   3. นายศักดา  บูรณ์พงศ์ ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย)   
   4. นายจิรวุฒิ  สิงหโ์ตทอง ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
  5. นายธนาธร  โล่ห์สุนทร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงการคลัง นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์)   
   6. นายเอกพจน์  วงศ์อารยะ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย)   
 
  13.  การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 4 คน ดังนี้   
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง  มงคลศิริ ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   2. ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   3. ศาสตราจารย์ธเนศวร์  เจริญเมือง ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
(นายศักดา  คงเพชร)  
   4. นายวรกร  คําสิงห์นอก ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ประจํา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา  คงเพชร)  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2555 เป็นต้นไป     
 
  14.  ขอทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้  
   องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (พันตรี นพ.ดร.วีระวุฒิ  วัจนะพุกกะ) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้จัดการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
   อํานาจหน้าท่ี  
   1. เสนอกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์มันสําปะหลังต่อคณะรัฐมนตรีท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือให้การ
จัดการมันสําปะหลังสอดคล้องกันท้ังระบบและมีการพัฒนาต่อเนื่อง   
   2. อนุมัติแผนงาน โครงการ และมาตรการเก่ียวกับการผลิตและการตลาดมันสําปะหลัง  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมการผลิตมัน
สําปะหลังท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
  4. พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ลานมัน โรง
แป้ง เอทานอล อาหารสัตว์ ผู้ค้า และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เพ่ือให้การบริหารจัดการมันสําปะหลังท้ังระบบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   
   5. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการท่ีอนุมัติ  
   6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และคณะท่ีปรึกษา เพ่ือดําเนินการด้านการผลิต การตลาด และการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับมันสําปะหลัง   
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  7. เชิญบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจงหรือขอเอกสารหลักฐาน โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
ทางราชการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการ   
   8. ดําเนินการอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 
  15. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมืองดังต่อไปนี้  
   1. นายสมหวัง  อัศราษี ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   2. นายอารี  ไกรนรา ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
  16.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมืองดังต่อไปนี้  
   1. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
   2. พลเอก วรวิทย์  ชินะนาวิน ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

 
  17.  เรื่อง  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  22 /2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนกัน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  22 /2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนกัน      
 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  มาตรา 38  มาตรา 41  มาตรา 42  
มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 145/2554 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 และมีคําสั่ง
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน  ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1.  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ตามลําดับ  ดังนี้ 
   1.1  นายยงยุทธ        วิชัยดิษฐ 
   1.2  ร้อยตํารวจเอก เฉลิม    อยู่บํารุง 
   1.3  นายกิตติรัตน์             ณ ระนอง 
 1.4  พลเอก ยุทธศักด์ิ     ศศิประภา  
 1.5  นายชุมพล               ศิลปอาชา  
 2.  ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 
 ส่วนท่ี 2  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ แทนนายกรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนกันตามลําดับ ดังนี้ 

ลําดับท่ี รองนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี 

ท่ีปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ 

  1.  ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง     1.   นายยงยุทธ    วิชัยดิษฐ 
  2.  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 

    2.   ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง    1.  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
    2.  พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา 
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3.   นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง    1.  พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา 
    2.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 
    4.  พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา     1.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 
    2.  ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง 

5.   นายชุมพล   ศิลปอาชา   1.  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
    2.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 

  ส่วนท่ี 3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี 
  ใ น ก ร ณี ท่ี รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จํ า สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ ไ ม่ อ า จ ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ไ ด้             
ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลําดับ  ดังนี้ 
 
 
 

ลําดับท่ี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ีปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ 

   1.    นายนิวัฒน์ธํารง   บุญทรงไพศาล   1.  นายวรวัจน์    เอ้ืออภิญญกุล 
    2.  นางนลินี    ทวีสิน 
   2.    นายวรวัจน์    เอ้ืออภิญญกุล   1.  นางนลินี    ทวีสิน 
    2.  นายนิวัฒน์ธํารง    บุญทรงไพศาล 
   3.    นางนลินี    ทวีสิน   1.  นายนิวัฒน์ธํารง    บุญทรงไพศาล 
    2.  นายวรวัจน์    เอ้ืออภิญญกุล 

 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  24   มกราคม  พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป 
     
18.  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  23 / 2555  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  23 / 2555  เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 141/2554 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 163/2554 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2554 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 186/2554 ลงวันท่ี 6 
ตุลาคม 2554 และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกํากับดูแล แทน
นายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1  นิยาม 
                   ในคําส่ังนี้ 
                   “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือ
รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และ
อนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520  เก่ียวกับการมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกํากับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
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                   “ส่ังและปฏิบัติราชการ”  หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
                   “กํากับดูแล”  หมายความว่า  กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาล 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวสิาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเหน็ ทํา
รายงาน หรือยับยั้งการกระทําของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐท่ีขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ  นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง และสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 

ส่วนท่ี 2 
                   1.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 
                         1.1    การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
                                 1.1.1    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
                                 1.1.2    กระทรวงคมนาคม 
                                  1.1.3    กระทรวงมหาดไทย 
                                  1.1.4    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
                                  1.1.5    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
                                  1.1.6    สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
                         1.2   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

                               1.2.1    สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
                                  1.2.2    ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) 
                         1.3   ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับ
การมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 - 1.2 ยกเว้น 
                                  1.3.1    เรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 
                                  1.3.2    การสถาปนาพระอิสริยยศ  อิสริยศักด์ิ  สมณศักด์ิ 
                                  1.3.3    การแต่งต้ัง ในกรณีการแต่งต้ังประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  ข้าราชการ
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรมเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ  กงสุล  และกรรมการท่ีมีตําแหน่ง
หน้าท่ีสําคัญ 
                                  1.3.4    การพระราชทานยศทหาร  ตํารวจ  ชั้นนายพล 
                                  1.3.5    การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 
                                  1.3.6  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการประกาศใช้
ความตกลงระหว่างประเทศ 
                                  1.3.7    เรื่องสําคัญท่ีเคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
  

ส่วนท่ี 3 
                   2.  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) 
                         2.1   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
                                  2.1.1    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                  2.1.2    กระทรวงยุติธรรม                    
                                  2.1.3    กระทรวงแรงงาน 
                                  2.1.4    กรมประชาสัมพันธ์ 
                                  2.1.5    สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
                         2.2   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
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                                    -   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
                         2.3   การมอบหมายและมอบอํานาจให้ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
                                    -    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                         2.4   กํากับดูแลและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
                                  2.4.1    การขอพระราชทานอภัยโทษ 
                                  2.4.2    การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
                         2.5  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับ
การมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 – 2.4  ยกเว้นในข้อ 1.3 

ส่วนท่ี 4 
                   3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
                         3.1    การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
                                  3.1.1    กระทรวงการคลัง 
                                  3.1.2    กระทรวงพลังงาน 
                                  3.1.3   กระทรวงพาณิชย์ 
                                 3.1.4    กระทรวงอุตสาหกรรม 
                                  3.1.5    สํานักงบประมาณ (ยกเว้นการอนุมัติงบประมาณในอํานาจนายกรัฐมนตรี) 
                                  3.1.6    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                                  3.1.7    สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                         3.2   ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับ
การมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 ยกเว้นในข้อ 1.3  

ส่วนท่ี 5 
                   4.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) 
                         4.1    การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
                                  4.1.1    กระทรวงกลาโหม 
                                  4.1.2    กระทรวงการต่างประเทศ 
                                  4.1.3   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                  4.1.4   กระทรวงวัฒนธรรม 
                                  4.1.5   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                  4.1.6    กระทรวงศึกษาธิการ 
                                  4.1.7   กระทรวงสาธารณสุข 
                                  4.1.8    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
                                  4.1.9    ราชบัณฑิตยสถาน 
                          4.2   การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการและส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
                                  4.2.1   สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
                                  4.2.2   สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
                         4.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับ
การมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 – 4.2 ยกเว้นในข้อ 1.3  

ส่วนท่ี 6 
                   5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
                          5.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้กํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
                                  5.1.1    กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
                                  5.1.2    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   5.2  การมอบหมายให้กํากับดแูลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

   5.2.1     สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน) 
     5.2.2    องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 



 17 

                           5.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  และลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง
กับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 5.1 – ข้อ 5.2 ยกเว้น ในข้อ 1.3 

ส่วนท่ี 7 
                   6.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
                         6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
                                  6.1.1    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นข้อ 7.1.1 และข้อ 8.1.1) 
                                  6.1.2    สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นข้อ 8.1.2) 
                                  6.1.3    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
                                  6.1.4    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                                  6.1.5    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
                                  6.1.6    สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
                                  6.1.7    สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                                  6.1.8    กรมประชาสัมพันธ์        
 
  

6.2  การมอบหมายให้กํากับดแูลรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้ 
                                           -           บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 8 
                7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล) 
                         7.1   การมอบหมายและมอบอํานาจให้ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
                         7.1.1    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน) 
                         7.1.2    สํานักงบประมาณ 
                         7.1.3    สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                             
                        7.2  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้                       
 7.2.1     กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
                                  7.2.2     สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 
                          7.2.3     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ส่วนท่ี 9 
                   8.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางนลินี  ทวีสิน) 
                         8.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
                                  8.1.1    สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ) 
                                 8.1.2    สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เฉพาะสํานักโฆษก) 
                         8.1.3    ราชบัณฑิตยสถาน 
                                  8.1.4    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
                                  8.1.5    สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                         8.2  การมอบหมายให้กํากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

       8.2.1    สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
                                  8.2.2    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
                                  8.2.3    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ส่วนท่ี 10 
  9.  รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของ
รัฐ ย่อมมีอํานาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี  หรือประกาศเก่ียวกับเรื่องของหน่วยงาน            
นั้น ๆ  ดังนี้ 
                          9.1  การแต่งต้ังบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
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                          9.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้นเป็นเรื่องระดับผู้นํารัฐบาลหรือ
ประมุขของรัฐต่างประเทศ 
                          9.3 การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตรา   จากต่างประเทศ 
                          9.4  การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
                   10. ราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้  หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการ
หรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอํานาจหน้าท่ีกํากับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรงให้
นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 
                   11. เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและมอบ
อํานาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
                    12. ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีมอบหมายและมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี บริหารราชการตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งม่ันจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงจะ
นําไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน ตามหลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ท่ีจะยึดหลักการบริหารท่ีมีความ
ยืดหยุ่นท่ีคํานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้มีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย รวมท้ังหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550    

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  24  มกราคม พ.ศ. 2555บัดนี้เป็นต้นไป 
*********** 


