
http://www.thaigov.go.th                                                                      วันท่ี 7 กุมภาพันธ์  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น  นางฐิติมา  ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด   และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ 
    ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
 
  เศรษฐกิจ 
 14.  เรื่อง ข้อเสนอการทบทวนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
   
  สังคม 
 15.  เรื่อง  สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 
   กรุงเทพมหานคร 
  16.  เรื่อง  การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของนายกรัฐมนตรี
    และคณะ ระหว่างวันท่ี 13-17 กุมภาพันธ์ 2555 
 
  แต่งตั้ง 
  27. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.    แต่งต้ัง นายรูเบน  คูเปอร์แมน เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย 
 3.   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 4.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน) 
   5.   แต่งต้ังกรรมการสภาสถาปนิกแทนตําแหน่งท่ีว่างลง 
   6.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   7.   ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
    สามัญ 
   8.   แต่งต้ังให้รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
    ภาคราชการ 
   9.   แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
   10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
 11.   มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
  ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
  ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
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********************************* 
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 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  1.1 กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีผู้อํานวยการซ่ึงเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน (ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 12)  
  1.2 กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอํานาจตรวจสอบการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก 
สวัสดิการ และความช่วยเหลืออ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 6 เพ่ิมมาตรา 13 (4/1)) 
  1.3 กําหนดข้ันตอนและวิธีการให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติดําเนินการ
ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ (ร่างมาตรา 7 เพ่ิมมาตรา 13/1) 
  1.4 กําหนดให้การกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด (ร่างมาตรา 8 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19 วรรคสาม) 
  1.5 กําหนดข้ันตอนและวิธีการให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐได้ กําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีให้บริการแก่
คนพิการมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากข้ึน และกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการ (ร่างมาตรา 9 
เพ่ิมมาตรา 20/1 มาตรา 20/2 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4) 
  1.6 กําหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสามารถมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงินและรายการ
ค่าใช้จ่ายแทนได้ (ร่างมาตรา 10 เพ่ิมมาตรา 26 วรรคสอง) 
 2. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  2.1 กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรมในกระทรวง         
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (ร่างมาตรา 3) 
     2.2 กําหนดให้โอนบรรดากิจการ เงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพย์สิน  สิทธิ หนี้ 
และภาระผูกพันท้ังปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติใน พม. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไปเป็นของสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พม. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 4) 
 
4.  เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบรูปแบบองค์กรบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (Single Command Authority) และร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วย (1) คณะกรรมการนโยบายน้ําและ             
อุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) ซ่ึงมีหน้าท่ีระดับนโยบายการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มี
หน้าท่ีกําหนดนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ํา โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) เป็นท่ีปรึกษา (2) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายของ กนอช. สั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผน กํากับดูแลและติดตาม
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การปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ และ (3) สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (สนอช.) เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีให้กับ กบอ.  
  2. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปี 2554 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ            
พ.ศ. …. 
  หลักการสําคัญของร่างระเบียบดังกล่าว คือการจัดให้มีองค์กรหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะศูนย์กลางหลักใน
การบริหารจัดการน้ําและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับอุทกภัยท้ังระบบ เพ่ือให้การกําหนดแนวทางการ
ทํางาน การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความสอดคล้องในการอํานวยการและบริหารจัดการเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปปฏิบัติในทุกพ้ืนท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ จึงกําหนดการจัดต้ังองค์กรข้ึนประกอบด้วยคณะกรรมการและ
สํานักงาน และกําหนดวิธีการบริหารงานท่ีทําให้มีความคล่องตัวท่ีจะปฏิบัติงานได้โดยรวดเร็ว นอกจากนี้ได้กําหนดวิธีปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถ่ินท่ีจะต้องปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีองค์กรนี้กําหนดเพ่ือให้การบริหารจัดการน้ํา การเตรียมการป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างสอดคล้องกันและสามารถผลักดันให้มีการดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดข้ึนไว้ 
 

เศรษฐกิจ 
14. เรื่อง  ข้อเสนอการทบทวนกลไกการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) เสนอ
ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้สํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (สศส.) ภายใต้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) 
เป็นหน่วยงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศท้ังระบบไว้ในหน่วยงานเดียวกัน (Single Management) 
โดยมีภารกิจครอบคลุมต้ังแต่การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน การศึกษาวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนา รวมท้ังการ
บริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก สศช. ไปต้ังอยู่ใน สศส. สลน. 
  3. เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2553 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 และมอบหมายให้ สลน. จัดทําร่าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่เพ่ือให้สอดรับกับโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีบูรณาการ 
  4. มอบหมายให้ สลน. ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ สศส. ในการเป็นหน่วยงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศท้ังระบบ 

สังคม 
15. เรื่อง สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบการแบ่งงานขุดลองคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ภายใต้การบูรณาการความ
รับผิดชอบระหว่างกรุงเทพมหานคร และ 9 กระทรวง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ 
ในส่วนของงบประมาณเพ่ิมเติม สําหรับการขุดคลองของส่วนราชการให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.) พิจารณาต่อไป และให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (กบภ.) ทําหน้าท่ีประสานงานและ
ติดตามการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครร่วมกับสํานักงาน กยน. และรายงาน
ให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกระยะ 
 สาระสําคัญของผลการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า รัฐบาลจะช่วยกรุงเทพมหานครดําเนินการป้องกันน้ําท่วมเก่ียวกับการขุดลอกคลอง                  
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การซ่อมแซมประตูระบายน้ํา การออกแบบและติดต้ังเครื่องผลักดันน้ํา การเชื่อมโยงระบบเตือนภัย รวมถึงการจัดทําแผนเผชิญ
เหตุและคลังเครื่องมือเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 การแบ่งงานขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้หลักการท่ีรัฐบาลจะมอบหมายให้กระทรวงท่ีมี 
ขีดความสามารถเข้าไปช่วยดําเนินการ โดยจะขุดลอกคลองในพ้ืนท่ี ท้ังสิ้น 43 คลอง 48 รายการ ภายใต้การบูรณาการความ
รับผิดชอบการขุดลอกคลองระหว่างกรุงเทพมหานคร และ 9 กระทรวง สรุปดังนี้ 
 1. การแบ่งงานขุดลอกคลองหลัก 29 แห่ง รวม 29 รายการ ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 19 คลอง                      
2) กระทรวงกลาโหม 5 คลอง 3) กระทรวงมหาดไทย 1 คลอง 4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 1 คลอง  
5) กระทรวงสาธารณสุข 2 คลอง 6) กระทรวงแรงงาน 1 คลอง โดยกรุงเทพมหานครโอนงบประมาณให้ส่วนราชการดําเนินการ 
 2. การขุดลอกคลองเพ่ิมเติม 14 แห่ง และขยายความยาวของการขุดลอกคลองหลักเดิม 5 คลอง รวม 19 
รายการ ได้แก่ 1) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คลอง 2) กระทรวงกลาโหม 10 คลอง 3) กระทรวงมหาดไทย 1 
คลอง 4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 คลอง 5) กระทรวงคมนาคม 1 คลอง 6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 คลอง 
 
16. เรื่อง การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของนายกรัฐมนตรีและคณะ             
ระหว่างวันท่ี 13-17 กุมภาพันธ์ 2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล)  รายงาน
การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของนายกรัฐมนตรีและคณะ  ระหว่างวันท่ี 13 -17 
กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้  
  1.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการและทบทวนแผนงาน / โครงการ งบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามแผนงาน / โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
ของหน่วยงานต่างๆ  ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการแล้ว  ท้ังแผนงาน / โครงการ
ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียยวผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (กฟย.) 
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน (กยน.) ซ่ึงได้กําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรอบวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท) รวมท้ัง เพ่ือเป็นการติดตามการจัดเตรียม
แผนปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมกรณีการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีของจังหวัดท่ีเคยประสบอุทกภัย ให้มีความพร้อม
ก่อนเริ่มฤดูฝนปี 2555 

2. การดําเนินการ 
 2.1 ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน (กยน.) 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2555 นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวัตถุประสงค์ของการเดินทางพร้อมท้ังแนวทางการตรวจ
ราชการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา  โดยคณะกรรมการ กยน. มีมติรับทราบ และนายกรัฐมนตรีได้มี
บัญชาให้รัฐมนตรีรับผิดชอบพ้ืนท่ี ดังนี้  
     2.1.1  พ้ืนท่ีต้นน้ํา  
       1) นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม) 
      2) นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา (กรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการ 
น้ําอย่างยั่งยืน (กยน.)) 
     2.1.2  พ้ืนท่ีกลางน้ํา 
      1) นายปลอดประสพ สุรัสวดี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
      2) นายกิจจา ผลภาษี (กรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ําอย่าง 
ยั่งยืน (กยน.)) 
      3) นายนิพัทธ พุกกะณะสุต (กรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ํา 
อย่างยั่งยืน (กยน.)) 
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     2.1.3  พ้ืนท่ีปลายน้ํา (ตอนบน) 
      1) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี 
      2) นายวิทยา บุรณศิริ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
      3) หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
      4) พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) 
      5) นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล (กรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ํา 
อย่างยั่งยืน (กยน.))  
     2.1.4 พ้ืนท่ีปลายน้ํา (ตอนล่าง) 
      1) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
      2) นายปลอดประสพ สุรัสวดี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
      3) น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 
      4) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) 
      5) นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
      6) นายรอยล จิตรดอน (กรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ํา 
อย่างยั่งยืน (กยน.)) 

 2.2 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2554  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการประชุมเตรียมการและกําหนด
ผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ  ดังนี้  

  2.2.1 ท่ีประชุมได้ทบทวนและทําความเข้าใจแผนการเดินทางตรวจราชการของ
นายกรัฐมนตรีและคณะ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมการโดยกําหนดเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดตาม
นายกรัฐมนตรีและคณะลงพ้ืนท่ี  และกลุ่มท่ีมีภารกิจร่วมการประชุมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง ทบวง กรมเพ่ือจัดทํา
รายละเอียดแผนงาน / โครงการ (Workshop)   

  2.2.2 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีแผนงาน / โครงการ ในพ้ืนท่ีตรวจราชการรวบรวม
รายละเอียดแผนงาน / โครงการ ความก้าวหน้าและผลการดําเนินการ โดยจัดกลุ่มประเภทแผนงาน / โครงการ แล้วจัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ บูรณาการข้อมูลร่วมกันภายในวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2555  

  2.2.3  การจัดประชุมสรุปข้อมูลแผนงาน / โครงการท่ีกําหนดให้มีการประชุมในพ้ืนท่ีได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก   โดยมีผู้แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหาร
จัดการน้ําอย่างยั่งยืน (กยน.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
จะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทําแบบฟอร์มกลางเพ่ือรวบรวมข้อมูลและการจัดกลุ่มแผนงาน / โครงการต่าง ๆ   เพ่ือนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีและคณะ 

  2.2.4 การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  มอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายวิม  รุ่งวัฒนจินดา) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สํานักโฆษก) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) เป็นผู้รับผิชอบ
ในภาพรวม พร้อมท้ังขอให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน)  พิจารณาการจัดทําข้อมูลการบริหารจัดการ
น้ําต่างๆ  เช่น แผนงาน / โครงการป้องกันอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมท้ังแผนงาน / โครงการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน (กยน.) เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลแผนงาน / 
โครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน             
ท้ังจากเวปไซต์ และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
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แต่งตั้ง 
27.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซ่ึงประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธาน
กรรมการ และมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  
  องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
  1. องค์ประกอบ  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  
จํานวน 28 คน  รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน 5 คน ร่วมเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ
เจ้าหน้าท่ีสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 คน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  2. อํานาจหน้าท่ี พิจารณาจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางนโยบาย และมาตรการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากล และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบก่อนดําเนินการต่อไป และมีอํานาจหน้าท่ีอีก 6 ประการ 
 
  2.   แต่งตั้ง นายรูเบน  คูเปอร์แมน เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งต้ัง นายรูเบน  คูเปอร์แมน (Mr. Reuben  
Kooperman) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย สืบแทน พลจัตวา ดับลิว ดี. เจมีสัน (Brigadier W.D. 
Jamieson)  ซ่ึงเกษียนอายุ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐออสเตรเลียตะวันตก เครือรัฐออสเตรเลีย  
  
  3.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 1. นายภูมิ สาระผล 2. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลําดับ 
 
 4. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน) 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดังนี้ 1. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร เป็นข้าราชการ
การเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 2. นายเอกธนัช อินทร์รอด เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
 
 5.  แต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิกแทนตําแหน่งท่ีว่างลง 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งต้ัง นายสุวิทย์ ดิษยวงศ์ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการสภาสถาปนิกแทนตําแหน่งท่ีว่างลง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
 
 6. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งต้ัง นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา ให้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 7.  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งต้ังนายธวัชชัย คูภิรมย์ กงสุลใหญ่ สถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉ่ินหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จากเดิม ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เป็น ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 
1 มีนาคม 2555 
 
 8.  แต่งตั้งให้รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
 
 9.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้มีผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 1. พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี 2. นายนิวัฒน์ธํารง 
บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 10. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง นางสาว          
อนุตตมา อมรวิวัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ แทน นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ท่ีลาออกจากตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
 
  11.  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 37/2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  ประกอบกับ       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี 142/2554  ลงวันท่ี 
29 สิงหาคม 2554  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 151/2554  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2554 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 172/2554  
ลงวันท่ี 27 กันยายน 2554 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 186/2554  ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2554 และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
289/2554  ลงวันท่ี  9 ธันวาคม 2554  และมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมอบอํานาจตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้  

ส่วนท่ี 1 
  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  1.1.2  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญ 
   ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

  1.1.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
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1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  1.1.5 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.1.6 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  1.1.7     คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
   1.1.8   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  1.1.9    คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

1.2.1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย     สํานักนายกรัฐมนตรี 
1.2.2 คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
1.2.3 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
1.2.4 คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
1.2.5 คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 

  1.2.6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
1.2.7 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 
1.2.8 คณะกรรมการนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ 

  1.2.9 คณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาชาติ 
1.2.10  คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
1.2.11 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 
1.2.12 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  
1.2.13 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
1.2.14 คณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
1.2.15 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน    

 1.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง รวมท้ังลงนาม
มอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ซ่ึงเรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีปกครอง  รวมท้ังลงนาม
มอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 
 1.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 1.7 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  

ส่วนท่ี 2 
  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 2.1.1 คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.)  
 2.1.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 2.1.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 2.1.4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 2.1.5 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
   2.1.6 คณะกรรมการคดีพิเศษ 
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  (ยกเว้นในกรณีท่ีมีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญ หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธาน
กรรมการคดีพิเศษ ด้วยตนเอง) 

 2.1.7 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  และ 
 2.1.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.2.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
2.2.2 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
2.2.3 คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

 2.2.4  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
2.2.5 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

 2.2.6   คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
2.2.7 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
2.2.8 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพ  แห่งชาติ    

 2.3 ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547   
 2.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
 

ส่วนท่ี 3 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

3.1.1  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
3.1.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
3.1.3 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3.1.4 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3.1.5 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
3.1.6 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ   

   3.1.7   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ 
   3.1.8   ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 

   3.1.9 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
 3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

3.2.1 คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
3.2.2 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 

 3.2.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการของประเทศ 
 3.2.5 คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 

3.2.6 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
3.2.7 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

 3.2.8 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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 3.2.9  คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 3.2.10   คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
3.2.11  คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน 
3.2.12  คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ  และ 

 3.2.13  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
 3.3 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
  

ส่วนท่ี 4 
  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) 
 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

4.1.1  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
  (ยกเว้นในกรณีท่ีมีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญ หรืออาจมี

ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ด้วยตนเอง) 

  4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
4.1.3 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 4.1.4 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
 4.1.5    คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 4.1.6   คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 4.1.7 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 4.1.8 คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
 4.1.9 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 
 4.1.10   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และ 
 4.1.11    สภานายกสภาลูกเสือไทย 
 4.1.12   รองประธานสภาความม่ันคงแห่งชาติ   
 4.1.13   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 4.1.14   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

4.1.15   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
   4.1.16    รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ 
 4.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี 
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

4.2.1 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
4.2.2 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง ของชาติ 
4.2.3 คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

  4.2.4 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
   4.2.5 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
   4.2.6 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
   4.2.7 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 

  4.2.8 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
  4.2.9 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 

   4.2.10 คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
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4.2.11 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
4.2.12 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  
4.2.13 คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ 
4.2.14 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 

   4.2.15 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
  4.3  ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 4.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 
 4.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
 

ส่วนท่ี 5 
  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

5.1.1  คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
5.1.2 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  และ 

 5.1.3    อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
    5.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีและระเบียบอ่ืน  ดังนี้ 
  5.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ 
บริการของประเทศ  
 5.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 

5.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
5.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
5.2.5 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 

5.3 ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามระเบียบ  คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 5.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายท่องเท่ียวแห่งชาติ 

 
ส่วนท่ี 6 

 6.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย  ดังนี้ 

  6.1.1    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  6.1.2 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 6.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  6.2.1  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตํ่ากว่า
สายสะพาย   และ 
  6.2.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
  6.2.3    กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
  6.2.4  กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  6.2.5    กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
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ส่วนท่ี 7 
 7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล) 
 7.1 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  7.1.1  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ 
  7.1.2    กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  7.1.3 กรรมการในคณะกรรมการระบบการจราจรทางบก 

 7.2 การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

7.2.1    คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
7.2.2 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน   และ 

  7.2.3    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
  7.2.4    รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 
  7.2.5    กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการ 
ของประเทศ 
 7.3  การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 

ส่วนท่ี 8 
 8.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางนลินี  ทวีสิน) 
 8.1  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  -  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ 
 8.2  การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการต่าง ๆท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

8.2.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
  8.2.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 

ส่วนท่ี 9 
 9. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในส่วนราชการระดับกรมใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ทําหน้าท่ี อ.ก.พ.กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล)  เป็นประธาน 
 10. เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย
และมอบอํานาจแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม 
 11. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งนี้ พิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมใน
การยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว  หากเห็นว่าหมดความจําเป็นหรือซํ้าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน  หรืออาจยุบรวม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือปรับปรุง องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว  โดยการยกเลิก
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง หรือจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีข้ึนใหม่โดยยึดหลักการมี
ผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซํ้าซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้อง
รองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดทํา
ข้ึนใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีเห็นควรให้คงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความ
จําเป็นด้วยเช่นกัน 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

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


