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  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
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  เศรษฐกิจ 
 11. เรื่อง  ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งเงินลงทุนสําหรับแผนงานระยะยาวของ
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  13. เรื่อง   ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  14. เรื่อง   การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปี ครั้งท่ี 2 เพ่ือเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
    ปีการผลิต 2554/55 การขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีปลูกข้าว และการ
    ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปีท่ีมี   นาหลายแปลงสามารถใช้สิทธิรับเงินเยียวยาและการ
    จํานําข้าวในท่ีนาคนละแปลง 
  15. เรื่อง  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
    
  แต่งตั้ง 
  18. เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.  รัฐบาลโรมาเนียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  2.  รัฐบาลสาธารณรัฐฮอนดูรัสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   3.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรม 
      ป่าไม้  
  4.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ
       ทรัพยากรน้ําและการเกษตร  
  5.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
  6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  7.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  8.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง  
  9.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจ
       ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานัก
       นายกรัฐมนตรี  
     10. แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการ 
                    ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
    11. แต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหาร 
                           จัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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เศรษฐกิจ 

11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งเงินลงทุนสําหรับแผนงานระยะยาวของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงินรวม 2,930          
ล้านบาท เพ่ือการลงทุนในแผนระยะยาว ท่ีกําหนดจะเริ่มดําเนินงานต้ังแต่ปี 2555 จํานวน 1 แผน ได้แก่ แผนสนับสนุนการ
ดําเนินงานระยะท่ี 3 โดยทยอยดําเนินการกู้เงินได้ตามความจําเป็นรายปี จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยกระทรวงการคลัง (กค.)             
ไม่ต้องคํ้าประกันเงินกู้ของ กฟภ.   
 
13. เรื่อง  ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการจัดทําระบบการติดตามความก้าวหน้าของการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยพัฒนาและจัดทําเว็บไซต์ www.pmocflood.com ซ่ึงสามารถเรียกดูได้ต้ังแต่วันท่ี               
1 มีนาคม 2555 ดังนี้  
   1.1 การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยเป็นรายกลุ่มเป้าหมาย ให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พัฒนาและจัดทําระบบสารสนเทศ
การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรายกลุ่มเป้าหมาย ตามเง่ือนไขการให้
ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของทุกมาตรการท่ีเก่ียวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 
   1.2 การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยเป็นรายโครงการ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง ดําเนินการจัดทําและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ
ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขากสถานการณ์อุทกภัย โดยการนําข้อมูลในส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ 
วงเงินจัดสรร จํานวนโครงการและรหัสงบประมาณจากระบบ E-Budgeting ของสํานักงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายของส่วน
ราชการจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางมาเชื่อมโยง 
  2. ให้ส่วนราชการและจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1 รายงานความก้าวหน้าจําแนกกลุ่มเป้าหมายตามเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา            
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของทุกมาตรการท่ีเก่ียวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง
การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 โดยให้รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม
ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในวันท่ี 30-31 ของทุกเดือน  ทาง Web link ผ่านทางหน้าจอของ 
www.pmocflood.com 
   2.2 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ ผ่านทาง Web From และ E-From ในระบบ 
GFMIS Web Online ของกรมบัญชีกลาง 
    1) การบันทึกข้อมูลแผนการดําเนินงานด้านงบประมาณ (Web From)  
     1.1 โครงการท่ีได้รับการจัดสรรและลงนามในสัญญาหรือเบิกจ่ายแล้ว ให้ส่วน
ราชการและจังหวัด บันทึกข้อมูลเหล่านั้น เข้ามาในระบบของ www.pmocflood.com  ผ่าน Web Form ของ
กระทรวงการคลังภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดใช้ระบบแล้ว 
     1.2 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติจาก ครม.และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณแล้ว ส่วนราชการและจังหวัดได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือลงนามในสัญญาแล้ว ให้ส่วนราชการและจังหวัดบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวในระบบของ www.pmocflood.com ผ่าน Web Form ของกระทรวงการคลังภายใน 2 สัปดาห์  
     1.3 กรณีท่ีส่วนราชการและจังหวัดอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการในข้ันตอนใด
ข้ันตอนหนึ่ง ให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินโครงการทุกเดือน 
    2) การบันทึกข้อมูลการรายงานผลการดําเนินโครงการ (E-From)  
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     2.1 ให้ส่วน ราชการและจังหวัดบันทึกข้อมูลผลการดําเนินโครงการใน
ข้ันตอนต่างๆ  ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากได้ดําเนินการในแต่ละข้ันตอนแล้วเสร็จ 
     2.2 ในกรณีท่ีส่วนราชการและจังหวัดอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการในข้ันตอนใด
ข้ันตอนหนึ่ง ให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินโครงการทุกเดือน  
  3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศบภ.) เป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการและให้ข้อมูลความก้าวหน้าของการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
14.  เรื่อง  การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปี ครั้งท่ี 2 เพ่ือเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 การขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีปลูกข้าว และการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปีท่ีมี   
นาหลายแปลงสามารถใช้สิทธิรับเงินเยียวยาและการจํานําข้าวในท่ีนาคนละแปลง 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์  2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีปลูกข้าวต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน  
2554    ซ่ึงเก็บเก่ียวและขายข้าวแล้ว  ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 – 31 กรกฎาคม  2554 ในอัตราตันละ 1,437 บาท ใน
วงเงินงบประมาณ 57.94 ล้านบาท โดยการช่วยเหลือเยียวยาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้ว และท่ีจะอนุมัติเพ่ิมเติมให้พิจารณา
ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายแปลง โดยการช่วยเหลือเยียวยารายแปลงดังกล่าว ต้องไม่ซํ้าซ้อนกับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนา
ปี ปีการผลิต 2554/55 
  2.  เห็นชอบให้เกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปี ปี 2554/55 ใหม่ เป็นครั้งท่ี 2 และขอยกเลิกการใช้สิทธิการช่วยหลือ
เยียวยา ให้สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ได้ โดยให้เกษตรกรใช้ใบรับรองเดิมท่ี
ข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว รอบท่ี 1 ไว้แล้ว โดยให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน และตัวเกษตรกรเองรับรองว่าเป็นข้าวท่ีเกษตรกรเพาะปลูก
จริงตามพ้ืนท่ีท่ีปลูกใหม่ในครั้งท่ี 2   และให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หักเงินจากบัญชีเกษตรกร   
ท่ีได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก่อนจ่ายเงินจํานําข้าวเปลือกตามท่ีเกษตรยินยอม 
  3.  เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรจํานวน 11,701 ราย ท่ีมีท่ีนาหลายแปลง ซ่ึงมีการเก็บเก่ียวข้าว
ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 และเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยแปลงท่ีเก็บเก่ียวข้าวในช่วงเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2554 เกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยา ส่วนแปลงท่ีเก็บเก่ียวข้าวในช่วงเดือนตุลาคม 
2554 เป็นต้นไป ได้นําผลผลิตเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี โดยเป็นท่ีนาคนละแปลงและไม่ซํ้าซ้อนกัน สําหรับ
เกษตรกร จํานวน 3,308 ราย ท่ีมีท่ีนาหลายแปลงแต่เก็บเก่ียวข้าวในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554 ท้ังหมดท่ี ธ.ก.ส. แจ้งว่า
มีชื่อเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งถ้าเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการรับจํานําแล้ว 
ไม่ควรจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา เนื่องจากเป็นท่ีนาแปลงเดียวกัน ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ชําระคืนต้นทุนเงินและดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส.ให้ครบถ้วนต่อไป 
  4.  อนุมัติในหลักการให้เกษตรกรใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยาและโครงการรับจํานําได้ กรณีเป็น             
ท่ีนาคนละแปลง 
 
15. เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)             
เป็นประธานกรรมการ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังรายงานว่า คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการได้ประชุมเพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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   1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
   1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
2,380,000 ล้านบาท 
   1.3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ของส่วนราชการ รวมท้ังงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีกันไว้เบิก
เหลื่อมปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 
สะสม ณ ส้ินไตรมาส (ร้อยละ) 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 
สะสม ณ ส้ินไตรมาส (ร้อยละ) 

1 10 20 
2 23 42 
3 43 67 
4 72 93 

 
   1.4 ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนท้ังในส่วนของโครงการปี
เดียวและโครงการผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณ หากหน่วยงานใดไม่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานนั้นไม่มีความประสงค์จะดําเนินโครงการหรือใช้จ่ายเงิน
งบประมาณต่อไป และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไปหากไม่มีเหตุอันควร 
   1.5 ให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เร่งรัดการ
ดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
   1.6 ให้นําผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  2. แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   2.1 ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ 
    2.1.1 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 โดยเร่งดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิต
หรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายท่ีต้องดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดยกเว้นงบบุคลากรประเภท
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา ไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกําหนด
ไว้โดยไม่ชักช้า แต่อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
    2.1.2 ให้ส่วนรายการและจังหวัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ประกาศใช้ ประมาณ 15 วัน 
    2.1.3 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการดําเนินโครงการ/รายการ ในการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ท่ีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 
และค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน 
    2.1.4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ส่วน
ราชการเร่งดําเนินการ กรณีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีต้องทําความตกลงกับ สงป. โดยส่งเรื่องให้ สงป. ภายในวันท่ี 
20 สิงหาคม 2555 
    2.1.5 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 
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     (1) ให้รัฐมนตรีเจ้า สังกัดกํากับหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด 
     (2) ให้ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานใน
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมท้ังรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามแผน 
หรือการปรับแผนต่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างช้าก่อนสิ้นไตรมาส 
     (3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดดําเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานในจังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
   2.2 หน่วยงานกลาง 
    2.2.1 ให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส 
    2.2.2 ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
และปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมท้ังแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นรายไตรมาส 
    2.2.3 ให้นําผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการงบประมาณ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมท้ังนําผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินให้ สงป. ใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 
  

แต่งตั้ง 
18. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  รัฐบาลโรมาเนียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจําประเทศไทย ว่า รัฐบาลโรมาเนีย
มีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายกรูเอีย ชาโคทา (Mr. Gruia Jacota) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
แห่งโรมาเนียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายราดู กาบรีเอล มาเตเอสกู          
(Mr. Radu Gabriel Mateescu) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  2.  รัฐบาลสาธารณรัฐฮอนดูรัสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐ
ฮอนดูรัสมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นางมาร์เลเน บิเยลา เด ตัลบอตต์ (Mrs. Marlene Villela de Talbott) ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงโตเกียว ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังพลตํารวจตรี ศักด์ิชัย  
ตันบุญเอก เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แทนนายอิทธิพล  ปภาวสทิธิ์ ท่ีได้
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
 
  4.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังนายวีระ  วงศ์แสงนาค เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร แทนนายอุณหิศ  กาญจนกุญชร 
ท่ีขอลาออกจากตําแหน่ง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
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  5.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นายบัณฑูร  สุภัควณิช ลาออกจากตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2555 เป็นต้นไป   
 
  6.  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายจิรเดช  วรเพียรกุล และ     
นางสาวอินทร์ริตา  นนทะวัชรศิริโชติ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ัง
และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  เพ่ือให้ผู้ได้รับแต่งต้ังลาออกจากตําแหน่งอ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามได้ดําเนินการให้เรียบร้อย  
 
  7.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน               
พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ตามลําดับ ดังนี้ 1. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรง
ไพศาล) 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์) โดยให้รวมถึงกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย  
 
  8.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายโสภณ  ดํานุ้ย ซ่ึงเป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึน เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง แทน    
นายอํานวย  ปะติเส ท่ีขอลาออก ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป   
 
  9.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
จํานวน 2 ราย ดังนี้  
 
  1. อนุมัติแต่งต้ัง นายภราดา  เณรบํารุง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวสมลักษณ์  ส่งสัมพันธ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงาน              
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
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10. แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 60/2555   เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
   ด้วยวันวิสาขบูชา ประจําปีพุทธศักราช 2555 เป็นอภิลักขิตกาลท่ีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู้ครบ 2,600 ปี ซ่ึงเป็นวโรกาสท่ีก่อให้เกิดพลังศรัทธาและนําความปลื้มปีติมาสู่พุทธศาสนิกชนท่ัวโลก  โดยประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาต่างกําหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาในวาระนี้อย่างยิ่งใหญ่ เรียกว่า “งานฉลองพุทธชยันตี 
2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ท้ังนี้ ในส่วนของประเทศไทยซ่ึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  คณะสงฆ์ไทย           
มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอต่อรัฐบาลพิจารณารับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ดังกล่าว  รัฐบาลจึงเห็นควรจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
การศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ และสืบสานพระพุทธศาสนา โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี 
ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบ 
   คณะท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  เลขาธิการพระราชวัง  
รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ)  เป็นท่ีปรึกษาและกรรมการ 
   คณะกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ              
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   นายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบล
แห่งประเทศไทย ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  
โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  อธิบดีกรมการศาสนา  ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน  
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานักงานพุทธมณฑล  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และผู้อํานวยการ
กองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  2. อํานาจหน้าท่ี 
   2.1  กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า            
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี               
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
   2.3  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุน
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตามข้อ 2.2 ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย 
   2.4  แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะ
กรรมการฯ มอบหมายตามความจําเป็นและเหมาะสม 
   2.5  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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   สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุม ให้เป็นไป ตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
 
   11.  แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
                    คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 62/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2555  รวม 2 คณะ ดังนี้  
                    โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 กําหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ํา 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  การกําหนดแนวทางการทํางาน การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมี
ความสอดคล้องเป็นเอกภาพเดียวกัน ในการอํานวยการและบริหารจัดการทุกพ้ืนท่ีให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะทําให้การ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 
                    อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5  และข้อ 10 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 รวม 2 คณะ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
                    1. คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)   
                              1.1 องค์ประกอบ นายสุเมธ ตันติเวชกุล หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล นายดิสธร วชัโรทัย          
นายวีรพงษ์ รามางกูร  นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  นายกิจจา  ผลภาษี เป็นท่ีปรึกษา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง  กรรมการประกอบด้วย  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรง
ไพศาล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ผู้อํานวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ       
ผู้ว่าการการประปานครหลวง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยมี เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ นายอานนท์  สนทิวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    1.2 อํานาจหน้าท่ี 
                                1.2.1 กําหนดนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยแห่งชาติ    
                                 1.2.2 พิจารณากําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ   
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                                 1.2.3 เสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎ
เก่ียวกับน้ํา  การกําหนดแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการน้ํา รวมท้ัง
การปรับปรุงองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา   
                                 1.2.4 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่บุคคลซ่ึงได้รับ
ความเสียหายจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยท่ีดําเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือตามการสั่งการของ กบอ.  
                                 1.2.5 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการวางระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ 
สบอช. เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นไปโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติราชการท่ีสามารถกระทําได้โดยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  
                                 1.2.6 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติเก่ียวกับการต้ังงบประมาณการบริหาร และการใช้
จ่ายงบประมาณหรือเงินกู้  ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย   
                                 1.2.7 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามท่ี   
กนอช. มอบหมาย 
                                 1.2.8 ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  
                                 1.2.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
   2. คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
   2.1 องค์ประกอบ นายกิจจา  ผลภาษี นายปีติพงศ์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา นายวีระ วงศ์แสงนาค เป็นท่ี
ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
(นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนาธิการทหารบก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายรอยล  จิตรดอน 
และนายอําพน  กิตติอําพน โดยมี เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   2.2 อํานาจหน้าท่ี   
     2.2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยตามนโยบายของ   
กนอช. และการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ กนอช.  
     2.2.2 กําหนดวิธีดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ํา การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย   
     2.2.3 อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบสนับสนุนวงเงินรายจ่าย กําลังคน วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรอ่ืน เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  
     2.2.4 สั่งการให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัย   
     2.2.5 อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย  
    2.2.6 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานตามท่ี 
กบอ. มอบหมาย  
    2.2.7 กํากับการปฏิบัติงานของ สบอช.  
    2.2.8 ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย   
    2.2.9 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และ กนอช. มอบหมาย  
    ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป  
   
 

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


