
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/01
                                                        วันท่ี 31 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  ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
  กฎหมาย 
 2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
   (ฉบับท่ี ..) (การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับความ 
   เสียหายจากอุทกภัย)  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 
   

เศรษฐกิจ 
 4.  เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้น ฤดู
   การผลิตปี 2554/2555 
 
  สังคม 
  7. เรื่อง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพ่ิมเติม) ในพ้ืนท่ี 
    53 จังหวัด และขออนุมัติงบกลาง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
    สถานการณ์อุทกภัย ตามมติการประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้
    ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งท่ี 1/2555  
  8.  เรื่อง  การกําหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
    ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
    
  แต่งตั้ง 
  15. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
   การสื่อสาร   
  2.   รัฐบาลสาธารณรัฐคีร์กีซเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  3.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (กระทรวงสาธารณสุข)  
  4.   แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพ่ิมเติม)  
  5.   แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
   (จํานวน 9 คน)  
  6.  ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ  
  7.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพ่ิมเติม)  
  8.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์  
  9.  แต่งต้ังประธานผู้แทนการค้าไทย  
  10. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  11. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคม
   และความม่ันคงของมนุษย์)  
  12. มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า                           
   การกระทรวงการคลัง  
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  13. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 29/2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ 
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 
 
  

********************************* 
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 
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย (ฉบับท่ี ..) (การยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย (ฉบับท่ี ..) 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพ้ืนท่ี 
ประสบอุทกภัย (ฉบับท่ี ..) ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา         
แล้วดําเนินการต่อไปได้ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังแจ้งคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) และคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ทราบด้วย   
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ผู้ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นอากร คือ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจาก 
อุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  ประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีประสบภัย
พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ซ่ึง
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) หรือหน่วยงานท่ี อก. มอบหมายให้การรับรอง  
   2. ของท่ีนําเข้าต้องเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีการใช้งาน และเป็นของชนิดเดียวกันหรือแบบใกล้เคียงกับท่ีผู้ได้รับ
สิทธิยกเว้นอากรผลิตอยู่ในโรงงานของตนก่อนประสบอุทกภัย   
   3. ผู้ได้รับสิทธิยกเว้นอากรต้องเป็นผู้นําของเข้าเอง   
   4. ของท่ีนําเข้าต้องได้รับการอนุมัติการนําเข้าจาก อก. หรือหน่วยงานท่ี อก. มอบหมาย  
   5. ระยะเวลาการให้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าดังกล่าวข้างต้นให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 
จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ท้ังนี้ เพ่ือสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร รถยนต์สําเร็จรูป และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่ี กค. ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ลงวันท่ี       
5 มกราคม 2555 เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีประสบอุทกภัยในกลุ่มนี้ไปแล้ว   
 
3. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี           
พ.ศ. 2555 ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ก่อนแจ้ง
กลับมายังเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 มี 11 หมวด 52 ข้อ 
ประกอบด้วย 
  หมวด 1 ข้อความท่ัวไป ว่าด้วยเรื่อง ความหมายของคําต่าง ๆ เช่น กองทุน สมาชิก องค์กรสตรี 
คณะกรรมการ สํานักงาน เป็นต้น 
  หมวด 2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง วัตถุประสงค์ของกองทุนและการได้มาของ
เงินกองทุน 
  หมวด 3 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง ประเภทของสมาชิกกองทุน ประกอบด้วย 
ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี รวมถึงการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน และการขาดจากการเป็น
สมาชิกกองทุน 
  หมวด 4 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแห่งชาติ ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการโดย
ตําแหน่งสิบคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรสตรีสิบห้าคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประธานกรรมการแต่งต้ังจํานวน        
ห้าคน โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม รวมถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ 
และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ 
  หมวด 5 คณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 



 4 

  หมวด 6 คณะกรรมการประเมินผล ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประเมินผล 
  หมวด 7 คณะกรรมการฯ จังหวัด ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด 
  หมวด 8 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 
  หมวด 9 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกท่ีจะขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุน ลักษณะของโครงการท่ีจะได้รับการพิจารณา การยื่นคําขอเงินอุดหนุน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
รายงานการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับอุดหนุนจากกองทุน 
  หมวด 10 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ว่าด้วยเรื่อง บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่ง และการพัสดุ 
  หมวด 11 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง การจัดทําบัญชีกองทุน การจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน การจัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุน 
  บทเฉพาะกาล ว่าด้วยเรื่อง วาระการดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ และระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ท่ีจะมีผลใช้บังคับ 
 

เศรษฐกิจ 
 
4. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 2554/2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดราคาอ้อยข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 2554/2555 ในอัตรา 1,000.00 บาทต่อตันอ้อย 
ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 94.05 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 1,063.31 บาทต่อ
ตันอ้อย และกําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 60.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการ
ผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 2554/2555 เท่ากับ 428.57 บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ 
 

สังคม 
 
7. เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท (เพ่ิมเติม) ในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด และขอ
อนุมัติงบกลาง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามมติการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งท่ี 1/2555  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
(เพ่ิมเติม) ในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด และขออนุมัติงบกลาง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ตามมติการประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) 
ครั้งท่ี 1/2555 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
  1. ในพ้ืนท่ี 53 จังหวัด เห็นชอบในหลักการในการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้แก่จังหวัดท่ีเกิดอุทกภัยและยัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซ่ึงการเห็นชอบในการช่วยเหลือในครั้งนี้ กรอบครัวเรือนรวมท้ังสิ้น 273,422 ครัวเรือน เป็นเงิน 
1,367,110,000 บาท โดยใช้เงินงบกลางและกรอบครัวเรือนตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ของ 62 จังหวัด ซ่ึง
ยังมีกรอบครัวเรือนเหลืออยู่ จํานวน 769,813 ครัวเรือน ซ่ึงเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือ และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 
  2. ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ซ่ึงการเห็นชอบในการช่วยเหลือใน
ครั้งนี้ กรอบครัวเรือนรวมท้ังสิ้น 467,887 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,339,435,000 บาท โดยขออนุมัติงบกลางในการช่วยเหลือ
เพ่ิมเติม และกําหนดให้การช่วยเหลือเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ี ครม. ให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้ขยายระยะเวลาการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ระสบภัยพิบัติอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตพ้ีนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นพร้อมกับท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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8. เรื่อง การกําหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า           
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอดังนี้  
   1. กําหนดให้วันจันทร์ท่ี 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ  
   2. ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าเพชรรัตนราชสุดา                
สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันท่ี 8-10 เมษายน 2555 เห็นสมควรกําหนด ดังนี้  
    2.1 ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยท่ัวกัน ระหว่างวันท่ี 8-10 เมษายน 2555 รวม 3 วัน  
    2.2 ให้สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา   
    2.3 ขอความร่วมมือสถานบริการต่าง ๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพ่ือความบันเทิง  
    2.4 ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ควบคุมดูแลรายการท่ีออกอากาศให้เหมาะสม  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  สปน. รายงานว่า  สปน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดการประชุมหารือเตรียมดําเนินงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า พระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กําหนดระหว่างวันท่ี 8-12 
เมษายน 2555 โดยในวันอาทิตย์ท่ี 8 เมษายน 2555 เป็นงานพระราชกุศลออกพระเมรุ วันจันทร์ท่ี 9 เมษายน 2555 เป็น
งานพระราชทานเพลิงพระศพ และวันอังคารท่ี 10 เมษายน 2555 เป็นงานเก็บพระอัฐิ ซ่ึงจะมีขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญ
พระศพ และจะต้องมีการปิดการจราจรในเส้นทางท่ีมีขบวนพระอิศริยยศ ประกอบกับในขณะนี้อาจจะมีบางหน่วยงานยังไม่
ทราบถึงหมายกําหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ซ่ึงคงมีการเตรียมจัดกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงไว้ในห้วงวัน
พระราชทานเพลิงพระศพฯ  จึงเห็นสมควรจะได้มีการประกาศให้เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกันไว้ล่วงหน้า   เพ่ือจะได้มีการเตรียม         
การในเรื่องท่ีเหมาะสม 
 
 

แต่งตั้ง 
15.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ตามลําดับ ดังนี้ 1. รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล) 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) 
โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี 31 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  2.  รัฐบาลสาธารณรัฐคีร์กีซเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่า รัฐบาล
สาธารณรัฐคีร์กีซ มีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายอัสการ์ เบซิมอฟ (Mr. Askar Beshimov) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัตรราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน                   
นายแอร์ลาน บี. อับดุลแดอีฟ (Mr.Erlan B. Abdyldaev) ซ่ึงมีถ่ินพํานัก ณ กรุงปักก่ิง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
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  1. นายทรงคุณ  วิญญูวรรธน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) กลุ่มภารกิจวิชาการ 
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) กลุ่มภารกิจวิชาการ 
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2552  
   2. นายอุดม  ไกรฤทธิชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรศาสตร์ กลุ่ม
ภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่ม
งานอายุรศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 7 กันยายน  2553  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
    4.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายอัชพร  จารุจินดา เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  5.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (จํานวน 9 คน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้  
  1. ให้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ท่ียังคงดํารงตําแหน่งอยู่พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
พ.ศ. 2535  
   2. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ชุดใหม่ (จํานวน 9 
คน) ดังนี้  1) นายเอนก  เพ่ิมวงศ์เสนีย์ ประธานกรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศ กค. เรื่องบัญชีฯ) 2) นายจุลยุทธ     
หิรัณยะวสิต กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศ กค. เรื่องบัญชีฯ) 3) นายนัที  เปรมรัศมี กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตาม
ประกาศ กค. เรื่องบัญชีฯ) 4) นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศ กค. เรื่องบัญชีฯ) 5) นางลัดดาวัลย์  
สินธุรักษ์ กรรมการ 6) นายธัชสกล  พรหมจมาศ กรรมการ 7) นายพงษ์ทร  ชยาตุลชาติ กรรมการ 8) นางสาวสิริวรรณ  
สุวรรศร กรรมการ 9) นางสาวกานท์ชญา  เทียนแก้วชญา กรรมการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม  2555 เป็นต้นไป สําหรับ
นางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป   
 
 
  6.  ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการบูรณา
การการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ ดังนี้  
   1. ยกเลิกองค์ประกอบใน “ลําดับท่ี 1.2 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)     
รองประธานกรรมการ และลําดับท่ี 1.3 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์) เป็นรองประธาน
กรรมการ” และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน “ลําดับท่ี 1.2 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
รองประธานกรรมการคนท่ี 1 ลําดับท่ี 1.3 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการคนท่ี 2”   
   2. ยกเลิกองค์ประกอบในลําดับท่ี 1.11 “ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ” 
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน “ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประธานกรรมการแต่งต้ัง จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ”  
 
  7.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพ่ิมเติม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังนายสนั่น  วาริทสวัสด์ิ 
และนายธนะรัตน์  วดีศิริศักด์ิ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (เพ่ิมเติม) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม  
2555 เป็นต้นไป  
 
  8.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แทนกรรมการเดิมท่ีขอลาออก จํานวน 2 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายเรวัต  วิศรุตเวช เป็น
กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 2. นางพรศิริ มโนหาญ เป็น
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กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม  
2555 เป็นต้นไป  
 
  9.  แต่งตั้งประธานผู้แทนการค้าไทย  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 30/2555 เรื่อง แต่งต้ังประธานผู้แทนการค้าไทย ดังนี้  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 3 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคําสั่งแต่งต้ัง นายโอฬาร  ไชยประวัติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าท่ีประธานผู้แทนการค้าไทย และให้ประธานผู้แทนการค้าไทยมีอํานาจหน้าท่ี
ตามข้อ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม  2555 เป็นต้นไป  
 
  10.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในกรณี ท่ีไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ตามลําดับ ดังนี้ 1. พลตํารวจตรี ชัจจ์  กุลดิลก รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม 2555 
เป็นต้นไป  
 
  11.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. ว่าท่ีร้อยตรี ศรัณย์  สมานพันธ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  12.  มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายเป็นหลักการให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ตามลําดับดังนี้ 1. นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 2. นายวิรุฬ  
เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
 
  13. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 29/2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 29/2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534               
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545   มาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534         
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550   และข้อ 13 แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547  นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีท่ี 168/2554   ลงวันท่ี 22 กันยายน 2554  และมีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ดังต่อไปนี้ 
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1.  พ้ืนท่ี 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 6 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่ จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เขตตรวจราชการท่ี 7 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดตรัง  จังหวัดพังงา  
จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง 
      เขตตรวจราชการท่ี 8  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดนราธิวาส  จังหวดัปัตตานี  
จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล 

1.2  รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี 
ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 10 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดเลย  จังหวัด
หนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี 
  เขตตรวจราชการท่ี 11 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร  
จังหวัดสกลนคร   
  เขตตรวจราชการท่ี 12  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดร้อยเอ็ด  
 1.3  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 5  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
    เขตตรวจราชการท่ี 9   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดชลบุรี  จังหวัด
ตราด  จังหวัดระยอง 
  เขตตรวจราชการท่ี 18 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี 
 
 
 1.4  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 เขตตรวจราชการท่ี 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสระเกษ  
จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
     เขตตรวจราชการท่ี 14 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์ 
  เขตตรวจราชการท่ี 17  ของสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด
เพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 1.5  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 2 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดชัยนาท  จังหวัดลพบุรี  จังหวัด
สิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง 
   เขตตรวจราชการท่ี 4 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม  
จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1.6  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 3 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัดนครนายก  
จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแก้ว  
 1.7  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล)  กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 15  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน 
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    เขตตรวจราชการท่ี 16  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดน่าน  จังหวัด
พะเยา  จังหวัดแพร่ 
 1.8  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 1  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แก่   จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระบุรี 
 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้  หมายถึง  การตรวจราชการ  การขอให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คําแนะนําช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี  
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 3.  ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข  
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ
ต่อนายกรัฐมนตรี 
 4.  ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจํา
เขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าท่ีแทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป 
 5.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผูต้รวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ    ในจังหวดัท่ีเก่ียวข้องเสนอ
ข้อมูล  อํานวยความสะดวก  และ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งนี้ด้วย 
 6.  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  โครงการเพ่ิมขีด
สมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี   31   มกราคม  พ.ศ.  2555 เป็นต้นไป 
 ********************************************* 


