
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 6  มีนาคม  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
  5.  เรื่อง   ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
    ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478  
  เศรษฐกิจ 
  6.   เรื่อง  การเสนอต้ังงบประมาณของแผนงานปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศภายใต้ 
    คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ไว้ท่ี 
    สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือราษฎร 
  9.   เรื่อง   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
  11.  เรื่อง   แนวทางการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ  
    พ.ศ. 2555 
  12.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 1/2555 
  
  แต่งตั้ง 
  27. เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1.  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 4 ตุลาคม  2554  
    2.  รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัคราชทูตประจําประเทศไทย 
    3.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
         แห่งชาติ  
    4.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
     5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
        แทนตําแหน่ง  ท่ีว่าง  
    6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความ
        เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
    7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ  
    8.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
        (นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
    9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  
    10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
    11.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
                   พ.ศ. 2545 (คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  
    12.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
    13.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
                   พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  
          พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ
                    เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคล
           เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
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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 
5. เรื่อง  ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ                
ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478  ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  ข้อเท็จจริง   
  กห. ได้เสนอว่า 
  1. โดยท่ีกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 61  (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ข้อ 25 กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงเข้ารับราชการครั้ง
แรกสังกัดหน่วยท่ีมิได้ข้ึนกับกองทัพใดให้แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับผู้ท่ีสังกัดกองทัพบก  ซ่ึงเม่ือได้รับการแต่งต้ังยศแล้วจะต้อง
แต่งเครื่องแบบสีเดียวกับกองทัพท่ีได้รับการแต่งต้ังยศ  อันจะเป็นการสิ้นเปลืองแก่ข้าราชการผู้นั้น  โดยเฉพาะข้าราชการชั้น
ผู้น้อยซ่ึงเข้ารับราชการครั้งแรก ดังนั้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาและลดภาระความสิ้นเปลือง ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เครื่องแบบทหารของเหล่าทัพตามท่ีได้รับการแต่งต้ังยศ  จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการดังกล่าว 
  2. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการเนื่องจากการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 25 
วรรคหนึ่ง แห่งกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่าย   
พลเรือน พุทธศักราช  2478 เป็นเรื่องเก่ียวกับการกําหนดลักษณะ ชนิด   และประเภทของเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสังกัด
กระทรวงกลาโหมและอยู่ในอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2512)             
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 
 

เศรษฐกิจ 
6.  เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณของแผนงานปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือ
การวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ไว้ท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีงบประมาณของแผนงานปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ จํานวน 424 
ล้านบาท ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
แบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(กยน.) ให้ตั้งท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเง่ือนไขให้การจัดทําข้อกําหนดโครงการ 
(Terms of Reference : TOR) และวิธีปฏิบัติเชิงเทคนิคต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดําเนินการเก่ียวกับระบบการเตือนภัยของประเทศ  ภายใต้ข้อกําหนดโครงการ (TOR)  และวิธีปฏิบัติทางเทคนิคท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา  ฟ้ืนฟู   และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง              
บูรณาการ จํานวน 424 ล้านบาท  ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  ท้ังนี้  ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย  รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  วท. รายงานว่า 
  1. การดําเนินการเพ่ือให้แผนงานพัฒนาและจัดต้ังคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติและแผนงานปรับปรุงระบบการเตือน
ภัยของประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ได้มีการหารือถึงแนวทางการต้ังงบประมาณของแผนงานปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศซ่ึงประกอบด้วย 5 โครงการ 
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งบประมาณรวมท้ังสิ้น 424 ลา้นบาท ซ่ึง ศภช. ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ  
  2. แผนงานพัฒนาและจัดต้ังคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติและแผนงานปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศเป็น
งานท่ีต้องปฏิบัติต่อเนื่องและสอดคล้องกันและต้องเป็นข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถรับรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   
7. เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือราษฎร 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย จํานวน 2,093,937 บาท จากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกองทัพบก แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ผลผลิตการเตรียมกําลังและ
การใช้กําลังในการป้องกันประเทศ และรักษาความม่ันคงภายในโดยกําลังกองทัพบก กิจกรรมการส่งกําลังบํารุง เพ่ือช่วยเหลือ
ราษฎรเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
 
9.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐนํามาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 
เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2555 ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555 และครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 
ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนํามาตรการนี้ไปใช้บังคับใน
การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษโดยอนุโลม  ตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ หน่วยงานต่าง ๆ  ของภาครัฐต้องดําเนินการอย่างรัดกุมและปฏิบัติต่อคู่สัญญา
ภาครัฐท้ังหมดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลัง รายงานว่า 
  1. สืบเนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. 2554 ต่อเนื่องไปถึงต้นปี พ.ศ. 2555 ได้มีสถานการณ์อุทกภัยท่ีสําคัญเกิดข้ึน  
4 ครั้งด้วยกัน ดังนี้  
   1.1 เหตุอุทกภัยอันเนื่องมาจากความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน  แพร่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ส่งผลให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้กําลังแรง ทําให้หลายพ้ืนท่ีในจังหวัด
ภาคใต้มีน้ําป่าไหลหลาก  น้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่ง  ในช่วงระหว่างวันท่ี 23 มีนาคม – 18 เมษายน 2554 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคใต้ รวม 10 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง ตรัง  สงขลา กระบ่ี ชุมพร  พังงา  นราธิวาส และ
สตูล  
   1.2 เหตุอุทกภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” และร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่าน 
อิทธิพลของร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พายุไห่ถาง, พายุเนสาด และน้ําล้นตลิ่ง 
ในช่วงระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม – 16 มกราคม 2555 ในพ้ืนท่ีรวม 65 จังหวัด 
   1.3 เหตุอุทกภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้ ในช่วงระหว่างวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 – 8 ธันวาคม 2554 ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต้ รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พัทลุง  ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  สงขลา  ยะลา และปัตตานี   
   1.4 เหตุอุทกภัยอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่าง เข้าปกคลุม
ชายฝั่งทะเลมาเลเซีย  อ่าวไทย  และภาคใต้ตอนล่างในช่วงระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 – 10 มกราคม 2555 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคใต้รวม 10 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดสงขลา  ยะลา  ปัตตานี นราธิวาส  พัทลุง  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
ตรัง และระนอง   
   2. อุทกภัยดังกล่าวเกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เช่น ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ปัญหาเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการขนส่ง  ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง โรงงานการ
ผลิต รวมท้ังพ้ืนท่ีดําเนินการ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ  เกิดความเสียหายจากการถูกน้ําท่วมขัง  เป็นต้น  แม้ว่าผู้ประกอบการ
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บางรายอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง  แต่ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเกิดอุทกภัยเช่นเดียวกัน ดังนั้น รัฐบาลจึง
เห็นสมควรท่ีจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวโดยให้ครอบคุลมท่ัวประเทศ  
   3. กวพ. ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2555 ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2555 และครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์  2555 พิจารณาแล้ว  เห็นควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ดังนี้  
    3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระหว่างวันท่ี 23 มีนาคม – 18 เมษายน 2554 โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขประกอบการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ดังนี้  
     3.1.1 เป็นการให้ความช่วยเหลือในพ้ืนท่ีภาคใต้ 10 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง  ตรัง  สงขลา  กระบ่ี ชุมพร พังงา  นราธิวาส และสตูล  
     3.1.2 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้น 
     3.1.3 ผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาต้องเป็นคู่สัญญาท่ีได้
ลงนามทําสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ก่อนวันท่ี 23 มีนาคม 2554 หรือระหว่างวันท่ี 23 มีนาคม 
2554 จนถึงวันท่ี 18 เมษายน 2554 ซ่ึงสัญญาดังกล่าว ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 18 เมษายน 2554 ยังมีนิติสัมพันธ์
อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานในงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่แต่ได้มีการส่งมอบงานในงวดสุดท้ายในช่วง
วันท่ี 23 มีนาคม  2554 ถึงวันท่ี 18 เมษายน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุอุทกภัยยกเว้นสัญญาท่ีหน่วยงานได้พิจารณา
ก่อนวันท่ี 23 มีนาคม 2554 แล้วว่า  จะบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีสัญญาดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ท่ีจะ
ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้   
     3.1.4 หากสัญญาจ้างก่อสร้างอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1.1 – 3.1.3 ให้หน่วยงาน
ขยายระยะเวลาออกไปอีก จํานวน 180 วัน โดยให้ดําเนินการ ดังนี้  
      (1) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการล่วงเลยกําหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จตามสัญญา  และได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวันท่ี 23 มีนาคม 2554 ยังคงเป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างท่ีต้องรับผิดชอบในส่วน
ของค่าปรับในช่วงก่อนหน้าท่ีจะได้รับการช่วยเหลือฯ แต่จะได้รับการลดหรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือตามมาตรการนี้เท่านั้น 
      (2) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างท่ียังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญา ให้ขยาย
ระยะเวลา   โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม 
     3.1.5 กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา  งดหรือ
ลดค่าปรับด้วยเหตุดังกล่าวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบ หรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ  ไปแล้ว   จนถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือฯ ตามมาตรการ
ดังกล่าว โดยหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา   งดหรือลดค่าปรับ ให้ไม่ถึงจํานวน 180 วัน  ก็ให้เพ่ิมระยะเวลาโดยขยาย
ระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับออกไปให้ครบจํานวน 180 วัน โดยนับถัดจากวันท่ีได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลา งดหรือลด
ค่าปรับ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือระเบียบ  หรือข้อบังคับว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ  
    3.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบ
จากเหตุอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในช่วงระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 – 16 มกราคม 2555 โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้  
     3.2.1 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอ่ืนท่ัว
ประเทศ  
     3.2.2 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนี้ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างประเภท
อ่ืน  ท่ีมิใช่สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาซ้ือขาย  สัญญาจ้างท่ีปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบ  และสัญญาจ้างเหมาบริการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     3.2.3 ผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาต้องเป็นคู่สัญญาท่ีได้
ลงนามทําสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ก่อนวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 หรือระหว่างวันท่ี 25 
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กรกฎาคม 2554 จนถึงวันท่ี 16 มกราคม 2555 ซ่ึงสัญญาดังกล่าว ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2555 ยัง
มีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานหรือส่งมอบของในงวดสุดท้าย   หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่แต่ได้มีการส่ง
มอบงานหรือส่งมอบของ ในงวดสุดท้ายในช่วงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 16 มกราคม 2555 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีเกิด
เหตุอุทกภัย  ยกเว้น สัญญาท่ีหน่วยงานได้พิจารณาก่อนวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 แล้วบอกว่า จะบอกเลิกสัญญาเนื่องจาก
คู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีสัญญาดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนี้   
     3.2.4  กรณีท่ีหน่วยงานได้ดําเนินการจัดหาพัสดุโดยมีการเสนอราคาไว้แล้วก่อนเกิด
เหตุอุทกภัย  จนถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานให้ผู้เสนอราคาแจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติ และเม่ือผู้เสนอราคามีคําขอแล้ว  หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
จริง ก็ให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานท่ีจะยกเลิกการลงนามในสัญญาได้ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ท้ิงงาน  และให้คืนหลักประกันซองแก่
ผู้เสนอราคารายนั้น และหากหน่วยงานประสงค์จะดําเนินการจัดหาพัสดุต่อไปให้ดําเนินการจัดหาใหม่ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ว่าด้วยการพัสดุท่ีใช้บังคับแก่หน่วยงานนั้นๆ   
     3.2.5 กรณีสัญญาซ้ือขายท่ีผู้ขายไม่สามารถท่ีจะส่งมอบของตามสัญญาซ้ือขายได้  
ให้คู่สัญญาตกลงยกเลิกสัญญาต่อกันได้ ท้ังนี้ ผู้ขายต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานท่ีจัดหาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติ  และเม่ือผู้ขายมีคําขอแล้วหากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ขายรายนั้นได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
จริงก็ให้เป็นดุลยพินิจหน่วยงานท่ีจะพิจารณาตกลงยกเลิกสัญญา  โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ท้ิงงานและให้คืนหลักประกันสัญญา ในกรณี
ท่ีผู้ขายรายใดได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว   ก็ให้กําหนดให้คืนเงินล่วงหน้าดังกล่าวแก่ทางราชการก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 
     3.2.6 การขยายระยะเวลา ให้ดําเนินการดังนี้ 
  (1) สัญญาจ้างก่อสร้าง หรือสัญญาจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่สัญญาจ้างก่อสร้าง ท่ี
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2.3 ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาออกไปอีก จํานวน 180 วัน 
  (2) สัญญาซ้ือขาย ท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2.3 ให้หน่วยงานขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก จํานวน 120 วัน 
 3.2.7 สัญญาท่ีได้รับการขยายระยะเวลาออกไปตามข้อ 3.2.6 ให้หน่วยงาน
ดําเนินการดังนี้ 
  (1) กรณีสัญญาได้ดําเนินการล่วงเลยกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา 
และได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ยังคงเป็นหน้าท่ีของผู้ประกอบการท่ีต้องรับผิดชอบในส่วนของ
ค่าปรับในช่วงก่อนหน้าท่ีจะได้รับการช่วยเหลือฯ แต่จะได้รับการลดหรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีได้รับการช่วยเหลือ
ตามมาตรการนี้เท่านั้น 
  (2) กรณีสัญญาท่ียังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้ขยายระยะเวลา โดย
นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม 
 3.2.8 กรณีสัญญาท่ีหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลางดหรือลดค่าปรับด้วย
เหตุผลดังกล่าว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ
เก่ียวกับการพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ ไปแล้ว ก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ความช่วยเหลือฯ ตามมาตรการดังกล่าว โดย
หน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้สัญญาจ้างก่อสร้างหรือสัญญาจ้างประเภทอ่ืน ท่ีมิใช่สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง ไม่ถึงจํานวน 180 วนั หรือสัญญาซ้ือขายให้ไม่ถึง 120 วัน ก็ให้เพ่ิมระยะเวลาโดยขยายระยะเวลา งดหรือค่าปรับ
ออกไปให้ครบจํานวน 180 วัน หรือ 120 วัน แล้วแต่กรณี โดยนับถัดจากวันท่ีได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลางดหรือลด
ค่าปรับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ  
 3.2.9 สัญญาอ่ืน ๆ ให้พิจารณาดําเนินการดังนี้ 
  (1) สัญญาจ้างท่ีปรึกษา และสัญญาจ้างออกแบบให้หน่วยงานพิจารณาว่า 
สัญญาดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือไม่ เช่น สถานประกอบการของผู้รับจ้างหรือสถานท่ีทําการของหน่วยงานคู่สัญญา หรือ
สถานท่ีอ่ืนใดตามสัญญาได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอันเป็นเหตุทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาได้ ให้หัวหน้าส่วน
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ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานขยายระยะเวลาให้ได้ตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง ท้ังนี้ หากระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบทับ
ซ้อนกันอยู่ ให้นําระยะเวลาท่ีทับซ้อนกันมาหักออกจากระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบท้ังหมด 
  (2) สัญญาจ้างเหมาบริการ ในกรณีสถานท่ีทําการส่วนราชการประสบอุทกภัย 
เป็นเหตุให้พนักงานของผู้รับจ้างไม่อาจมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา ให้หน่วยงาน
พิจารณาแก้ไขสัญญาโดยปรับลดเนื้องานและหักเงินค่าจ้างตามสัดส่วนท่ีพนักงานของผู้รับจ้างไม่อาจมาปฏิบัติงานหรือมา
ปฏิบัติงานแต่ไม่ครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา โดยไม่ต้องคิดค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญา  
 4. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 หากหน่วยงานได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับ
ผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเกิดเหตุอุทกภัย และสัญญานั้นยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ในช่วงท่ีเกิดอุทกภัย 
หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา และยังไม่เคยเข้ามาทํางานในสถานท่ีก่อสร้างดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรจนกระท่ังเกิดเหตุ
อุทกภัย กรณีนี้ ผู้รับจ้างไม่อาจขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ได้ 
 5. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีได้รับความช่วยเหลือฯ ตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 หากสัญญา จ้างก่อสร้าง
ดังกล่าวมีการจ้างเอกชนควบคุมงาน ค่าจ้างควบคุมงานและหรือค่าจ้างท่ีปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าจ้างควบคุมงาน 
และหรือค่าจ้างท่ีปรึกษาสําหรับระยะเวลาท่ีได้ขยายออกไป เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับประโยชน์จากการได้รับการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว 
 6. กรณีสัญญาท่ีเข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือฯ ตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 หากการขยาย
ระยะเวลาออกไป มีผลทําให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งดลดค่าปรับหรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริง แล้วแต่กรณี 
 7. ผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือฯ จะต้องยื่นคําร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญา
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ท้ังนี้ หากเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีอยู่ในข่ายท่ีจะได้รับความช่วยเหลือฯ 
ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ผู้ประกอบการก่อสร้างจะต้องแจ้งสิทธิว่า จะขอรับการช่วยเหลือฯ ตามข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 แต่เพียง
เหตุเดียว 
 8. กรณีคู่สัญญาใดเห็นว่า การได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ยังไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาได้และมีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานพิจารณาและหากเห็นสมควรขยายระยะเวลาก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุเพ่ือพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 9. ให้ กวพ. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มี
อํานาจหน้าท่ีในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
 10. เพ่ือความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างและ
ผู้ประกอบการอ่ืนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมแล้ว เห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และมีมติแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ถือปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
 11. มอบให้ มท. นํามาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 
โดยอนุโลม 
 
11. เรื่อง  แนวทางการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้  
1.  เห็นชอบแนวทางการรับประกันภัยตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้ 

  2.  อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
  3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีมี
ความรุนแรง มีผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินในวงกว้าง แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีประกาศเป็นภัยพิบัติรุนแรงต่อไป 
  4. ให้กองทุนส่งเสริมการประกันภัยรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติได้ประชุมรวมท้ังหมด 5 ครั้ง ต้ังแต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 
2555 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม 2555 เพ่ือพิจารณาแนวทางการรับประกันภัยพิบัติท่ีเหมาะสม สรุปได้ ดังนี้   
  1.  วงเงินความคุ้มครองและอัตราเบ้ียประกันภัย 
  วงเงินความคุ้มครองและการจํากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ (sub limit) แบ่งตามประเภทของ
ผู้เอาประกันภัยเป็น 3 ประเภท ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ดังนี้ 
   (1) บ้านอยู่อาศัย วงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีร้อยละ 0.5 ต่อ
ปีของวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 
   (2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีทุนประกันภัย  ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
จะจํากัดความรับผิดของกรมธรรม์ภัยพิบัติท่ีไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนประกันภัย  คิดอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีร้อยละ 1.0 ต่อปีของ
วงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 
   (3) อุตสาหกรรม หมายถึง ธุรกิจท่ีมีทุนประกันภัยต้ังแต่ 50 ล้านบาทข้ึนไป จะจํากัดความรับผิดของ
กรมธรรม์ภัยพิบัติท่ีไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนประกันภัย คิดอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีร้อยละ 1.25 ต่อปีของวงเงินความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 
  2.  เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ภัยพิบัติ (Trigger) 
 กรมธรรม์ภัยพิบัติจะครอบคลุมประเภทภัยพิบัติรวม 3 ภัย ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย และธรณีพิบัติภัย โดยจะให้
ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ท่ีเข้าลักษณะภัยพิบัติ ดังต่อไปนี้  
   (1) คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงตามคําแนะนําของกระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่นเดียวกับกรณีการให้เงินช่วยเหลือพิเศษ  จํานวน 5,000 บาทต่อครัวเรือน เม่ือเกิด
เหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 หรือ 
   (2) จํานวนค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติมากกว่า 5,000 
ล้านบาท ต่อหนึ่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้ังแต่ 2 รายข้ึนไป ท้ังนี้ มูลค่าความ
เสียหายให้เป็นไปตามข้อมูลท่ีได้รายงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ 
   (3) กรณีธรณีพิบัติ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวต้ังแต่ 7 ริกเตอร์ข้ึนไป หรือกรณีวาตภัย ความเร็วของ
ลมพายุตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้ึนไป ซ่ึงเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
  3.  วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
  วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะสํารวจและประเมินความเสียหาย โดยจะจ่ายตามความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติในทุกกรณี ยกเว้นกรณีอุทกภัยในกลุ่มบ้านอยู่
อาศัย เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัยจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจะพิจารณาท่ีระดับ
น้ําเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยหากน้ําท่วมพ้ืนอาคารจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ี 30,000 บาท หากระดับน้ําสูง 50 
เซ็นติเมตร 75 เซ็นติเมตรและ 100 เซ็นติเมตรจากพ้ืนอาคาร จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ี 50,000 บาท 75,000 บาท และ 
100,000 บาท ตามลําดับ  
 

กลุ่มผู้เอา
ประกันภัย 

วงเงิน 
ความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัย

พิบัติ 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
กรณีอุทกภัย 

การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 

กรณีวาตภัยและ 
ธรณีพิบัติภัย 

ความเสียหายส่วน
แรกท่ีผู้เอา
ประกันภัย 

ต้องรับผิดชอบ 
(Deductible) 

บ้านอยู่
อาศัย 

ไม่เกิน  
100,000 บาท 

น้ําท่วมพ้ืนอาคาร : 30,000 
บาท 
ระดับน้ําสูง 50 ซม. จากพ้ืน
อาคาร : 50,000 บาท 
ระดับน้ําสูง 75 ซม.จากพ้ืน

บริษัทประกันภัยสํารวจ
และประเมินความ
เสียหาย  
โดยจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามความ

ไม่มี 
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อาคาร : 75,000 บาท 
ระดับน้ําสูง 100 ซม.จากพ้ืน
อาคาร : 100,000 บาท 

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
แต่ไม่เกินวงเงินความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยพิบัติ 

SMEs และ
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 30    ของทุน
ประกันภัย 

บริษัทประกันภัยสํารวจและ
ประเมินความเสียหาย โดย
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่
ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 

บริษัทประกันภัยสํารวจ
และประเมินความ
เสียหาย  
โดยจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
แต่ไม่เกินวงเงินความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยพิบัติ 

ร้อยละ 5 ของ 
วงเงินความคุ้มครอง 
ตามกรมธรรม์
ประกันภัยพิบัติ 

 
  4.  ประมาณการวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ 
  การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยต่อปีท่ีระดับร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 1.25 ของวงเงินความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ภัยพิบัติ สําหรับบ้านอยู่อาศัย SMEs และอุตสาหกรรมตามลําดับ คาดว่า จะมีความต้องการเอา
ประกันภัยพิบัติเฉลี่ยท่ีร้อยละ 90.45 ของจํานวนกรมธรรม์ท้ังหมดในปัจจุบัน โดยในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยจํานวน 1.3 ล้าน
กรมธรรม์ในปัจจุบัน คาดว่าจะมีความต้องการเอาประกันภัยพิบัติท้ังหมด ในขณะท่ีกลุ่ม SMEs และอุตสาหกรรม อีกประมาณ 
245,000 กรมธรรม์ คาดว่าร้อยละ 90 จะมีความต้องการเอาประกันภัยพิบัติ ดังนั้น ประมาณการวงเงินความคุ้มครองรวมของ
กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติจะอยู่ท่ีระดับ 2,598,486 ล้านบาท 
 

ประเภท 
ผู้เอาประกันภัย 

จํานวน
กรมธรรม์ 

(ราย) 

ทุนประกัน 
(ล้านบาท) 

ความคุ้มครอง
สูงสุด 

(ล้านบาท) 

ความต้องการ 
เอาประกันภัย

พิบัติ 
(ร้อยละของ

จํานวน
กรมธรรม์) 

ประมาณการ 
วงเงินความ
คุ้มครองตาม
กรมธรรม์ภัย

พิบัติ 
(ล้านบาท) 

1. บ้านอยู่อาศัย 1,300,000 - 130,000 100 130,000 

2. SMEs 229,338 1,124,595 337,379 90 303,641 

3. อุตสาหกรรม  15,637 8,017,943 2,405,383 90 2,164,845 
ทุนประกันภัย  
50 – 500 ล้านบาท 13,179 1,999,133 599,740 90 539,766 

ทุนประกันภัย  
500 – 1,000 ล้านบาท 1,377 2,040,910 612,273 90 551,046 

ทุนประกันภัย  1,000 
ล้านบาทข้ึนไป 1,081 3,977,900 1,193,370 90 1,074,033 

รวม (1+2+3) 1,544,975 9,142,538 2,872,762 90.45 2,598,486 
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  5.  ค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเป็นไปได้สูงสุด  
  ค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเป็นไปได้สูงสุด (Probable Maximum Loss: PML) เป็นวิธีการท่ีธุรกิจประกันภัยใช้
ในการบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาจากความเสียหายในอดีตและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายในอนาคตเป็นหลัก เพราะใน
ความเป็นจริงเป็นไปได้ยากท่ีค่าสินไหมทดแทนจะเท่ากับวงเงินความคุ้มครอง 
  PML ท่ีเหมาะสมสําหรับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติในการบริหารความเสี่ยงควรอยู่ท่ีระดับ 300,000 
ล้านบาท เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ประมาณการความเสียหายอยู่ท่ี 300,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นความเสียหายต่อ
ระบบประกันภัยท่ีสูงท่ีสุด สูงกว่ากรณีธรณีพิบัติภัย  (สึนามิ) เม่ือปี 2547 ท่ีมีความเสียหายเพียง 3,000 ล้านบาทเท่านั้น ความ
เสียหายส่วนใหญ่ของอุทกภัย  ในปี 2554 อยู่ท่ีภาคอุตสาหกรรมใน 7 นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ปทุมธานี ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลมีแนวทางท่ีชัดเจนในการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ํา และการสร้างเข่ือนเพ่ือป้องกัน 7 นิคม
อุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ความเสี่ยงจากอุทกภัยลดลงอย่างมาก PML ท่ีระดับ 300,000 ล้านบาท น่าจะเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมท้ังภัยพิบัติจากอุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และวาตภัย ซ่ึงท้ัง 2 ภัยหลังเป็นภัยพิบัติท่ีมีสถิติความเสียหายในประเทศไทย
น้อยมาก ท้ังนี้ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติจะได้พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยการทําประกันภัยต่อ (reinsurance) 
ในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป 
  6.  ความเส่ียงของรัฐบาล 
  กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติมีวงเงินในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติจํานวน 50,000                    
ล้านบาท สามารถบริหารจัดการเพ่ือรองรับความเสียหายสูงสุดท่ี 300,000 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับประมาณการความ
ต้องการเอาประกันภัยพิบัติ หรือวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติท่ี 2,598,486 ล้านบาท ถือว่ากองทุนส่งเสริม
การประกันภัยพิบัติมีความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เม่ือพิจารณาถึงนโยบายและการดําเนินการของรัฐบาล ตามข้อมูลท่ี
กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติรับทราบในขณะนี้ 
  อย่างไรก็ตาม หากเกิดภัยพิบัติท่ีไม่คาดคิด ทําให้ความเสียหายสูงกว่า 300,000 ล้านบาท ซ่ึงเกินกว่า
ความสามารถของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติในการบริหารจัดการความเสียหาย ในส่วนนี้รัฐบาลจําเป็นต้องเข้ามาดูแล
รับผิดชอบ โดยคาดว่ารัฐบาลจะมีความเสี่ยงสูงสุดท่ี 2,298,486 ล้านบาท 
 

รายการ จํานวนเงิน 

ความคุ้มครองสูงสุด  2,872,762 ล้านบาท 

สัดส่วนการเอาประกันภัยพิบัติ (ร้อยละ) 90.45 

ประมาณการวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
พิบัติ  

2,598,486 ล้านบาท 

การบริหารความเสี่ยงสําหรับ PML 300,000 ล้านบาท 

ความเส่ียงของรัฐบาล 2,298,486 ล้านบาท 

 
  อนึ่ง เนื่องจากกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติมีฐานะเป็นนิติบุคคล มิได้มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ  
ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตได้รับความคุ้มครองในกรณีความรับผิด
ทางละเมิด จึงเห็นควรตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
 
12. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 1/2555 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามท่ีนายปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ ดังนี้  
   1. เห็นชอบให้แต่งต้ังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) เพ่ิมเติม 



 11 

   2. เห็นชอบให้แต่งต้ังอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ิมเติม  
 3. รับทราบในหลักการแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมงบประมาณท่ีพิจารณาท้ังสิ้น  
41,328,820,500 บาท 249 โครงการ เป็นโครงการเร่งด่วน 24,828,820,500 ล้านบาท  246  โครงการ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2555 
และให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการพร้อมรายละเอียดรูปแบบโครงการเสนอ กบอ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ได้มีการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2555 
เวลา 14.30 น. ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วนปี พ.ศ. 2555 
โดยท่ีประชุมฯ มีมติ ดังต่อไปนี้ 
  1. เห็นควรให้แต่งต้ังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) เพ่ิมเติม 
  2.  เห็นควรให้เพ่ิมเติมกรรมการในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) จํานวน 3 ราย 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังพ้ืนท่ีต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
  3. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนปี พ.ศ. 2555 โดยเน้นหลักการระบายน้ํา 
จากต้นน้ําสู่ปลายน้ํา ให้สามารถระบายน้ําได้มากท่ีสุดตามศักยภาพ ประกอบกับสามารถป้องกันพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนท่ี
สําคัญ ป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เห็นชอบในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   3.1 การดําเนินการในพ้ืนท่ีฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา รวม 15,592,821,500 บาท เป็น
โครงการเร่งด่วน 15,592,821,500 บาท 

   (1) แนวคันก้ันน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ต้ังแต่ปากคลองระพีพัฒน์ จนถึงปากแม่น้ํา
เจ้าพระยา จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 559,500,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (2) แนวคันก้ันน้ําฝั่งตะวันตกคลองระพีพัฒน์ ต้ังแต่ปากคลองระพีพัฒน์ จนถึงชายทะเล 
จํานวน 41 โครงการ งบประมาณ 9,081,196,500 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

      (3) การย้ายแนวคันพระราชดําริ ไปท่ีคลองรังสิตประยูรศักด์ิฝั่งใต้ และคลองเจ็ด จํานวน 15 
โครงการ งบประมาณ 1,964,550,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (4) ซ่อมแซมประตูระบายน้ํา และติดต้ังสถานีสูบน้ําเพ่ิมเติม จํานวน 50 โครงการ งบประมาณ 
355,306,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (5) ปรับปรุงคลองระบายน้ําภายในคันปิดล้อมพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตก จํานวน 38 โครงการ 
งบประมาณ 136,269,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

      (6) โครงการขุดลอกแม่น้ําและคลองขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา จํานวน 9 
โครงการ งบประมาณ 3,496,000,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนท้ังหมด 
   3.2 การดําเนินการในพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา รวม 25,735,999,000 บาท เป็น
โครงการเร่งด่วน 9,235,999,000 บาท 

      (1) แนวคันก้ันน้ําด้านแม่น้ําเจ้าพระยาริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ต้ังแต่ปากคลองพระยา
บรรลือ จนถึงปากแม่น้ําเจ้าพระยา จํานวน 33 โครงการ งบประมาณ 2,263,514,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (2) แนวคันก้ันน้ําด้านใต้ตามคลองพระยาบรรลือ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 
1,792,900,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (3) แนวคันก้ันน้ําด้านใต้ตามคลองพระพิมล จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 626,100,000 
บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (4) แนวคันก้ันน้ําด้านใต้ตามคลองมหาสวัสด์ิ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,858,250,000 
บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 
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   (5) แนวคันก้ันน้ําฝั่งตะวันออกริมแม่น้ําท่าจีน จากปากคลองพระยาบรรลือด้านแม่น้ําท่าจีน ถึง
ปากแม่น้ําท่าจีน จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,542,805,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (6) จัดทํา Canal Street ท่ีถนนพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
1,500,000,000 บาท เป็น โครงการระยะยั่งยืน 

   (7) จัดทํา Canal Street ท่ีถนนพุทธมณฑลสาย 5 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
2,500,000,000 บาท เป็น โครงการระยะยั่งยืน 

   (8) ขยายทางยกระดับบรมราชชนนี ถึงจังหวัดนครปฐม ระยะทาง 21 กิโลเมตร จํานวน 1 
โครงการ งบประมาณ 12,500,000,000 บาท เป็นโครงการระยะยั่งยืน 

   (9) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองทวีวัฒนา ให้สามารถระบายน้ําลงสู่พ้ืนท่ีแก้มลิง
มหาชัย จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 48,140,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (10) ปรับปรุงคลองระบายน้ําภายในคันปิดล้อมพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตก จํานวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 10,600,000 บาท เป็น โครงการเร่งด่วนท้ังหมด 

   (11) ซ่อมแซมประตูน้ําและติดต้ังสถานีสูบน้ําเพ่ิมเติม จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 
93,690,000 บาท เป็นโครงการเร่งด่วนท้ังหมด 
   รวมงบประมาณท่ีพิจารณาท้ังสิ้น  41,328,820,500 บาท 249 โครงการ  เป็นโครงการเร่งด่วน 
24,828,820,500 ล้านบาท  246  โครงการ 
 

 
แต่งตั้ง 

27.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 4 ตุลาคม  2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 4 ตุลาคม  2554 กรณีการแต่งต้ัง นายสมใจ  
โตศุกลวรรณ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  จากเดิม ให้มีผล
ต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ เป็น ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ  (4 ตุลาคม 2554)  
เป็นต้นไป  ตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ  
 
  2.  รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัคราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซีย
มีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายมุฮัมมัด อันตาร์ (Mr. Mohamed Antar) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจ
เต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงจาการ์ตา สืบแทน นายไฟซาล กูยา (Mr. Faysal 
Gouia) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  3.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังนายชูกิจ  ลิมปิจํานงค์ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ แทนพลตรี อภิชาติ  นพเมือง ซ่ึงขอลาออก
จากตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ท้ังนี้ ตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายชาวันย์ สวัสด์ิ-ชูโต เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองค์การตลาด แทน นายประสิทธิ์  ทะรักษา ซ่ึงได้พ้นจากตําแหน่งก่อนถึงวาระเนื่องจากลาออก ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 
6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป 
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  5.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แทนตําแหน่ง  
ท่ีว่าง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ัง นายเศรษฐา  ศิระฉายา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ ดนตรี โทรทัศน์ แทนตําแหน่งท่ีว่าง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
  6.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ตามนัยมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 จํานวน 6 คน ดังนี้ 1. นายปีติพงศ์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ประธาน
กรรมการ 2. นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ 3. นายอมเรศ  ภูมิรัตน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ 4. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุ์ล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุน 5. นายพินิจ  
กังวานกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการลงทุน 6. นายปรีชา  พันธุ์ติเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
  7.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ 
ตามนัยมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 จํานวน 12 คน ดังนี้ 1. นายเอกชัย       
ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายวัลลภ  สุระกําพลธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาค
ราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขานิติศาสตร์ 4. นายพินิจ  
กําหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5. นายพินัย ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ 
สาขานิติศาสตร์ 6. นายประดนเดช  นีละคุปต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 7. นายบุญโชติ      
เผ่าสวัสด์ิยรรยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิทยาศาสตร์ 8. นายวชิระ จงบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 9. นายสันติ  รัตนสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิทยาศาสตร์ 10. นายประสงค์  
ปราณีตพลกรัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 11. นางกนิษฐ  เมืองกระจ่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน สาขาอุตสาหกรรม 12. นายไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขานิติศาสตร์ ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
 
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร
ระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางฐะปานีย์  อาจารวงศ์ ท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป     
 
  9.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมชุดใหม่ จํานวน 10 คน ดังนี้ 1. นายณรงค์ศักด์ิ  อังคะสุวพลา ประธานกรรมการ 2. นายไพจิตร  วราชิต 
กรรมการ 3. นางวีรวรรณ  แตงแก้ว กรรมการ 4. นางอัจนา  ไวความดี กรรมการ 5. นายกายสิทธิ์  พิศวงปราการ กรรมการ   
6. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  กรรมการ 7. นายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี กรรมการ 8. นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา กรรมการ 9. นายเรวัติ  
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วิศรุตเวช กรรมการ 10. นายช. นันท์  เพ็ชญไพศิษฎ์ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) โดยกรรมการลําดับท่ี 2,4,5 และ 9 
เป็นกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีจัดทําโดยกระทรวงการคลัง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  
  
  10.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายณัฏฐชัย  ศรีรุ่งสุขพินิจ เป็นข้าราชการ
การเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  11.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
(คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังนายคณิศ  แสงสุพรรณ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง) ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แทนตําแหน่งท่ีว่าง ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
 12.  แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ ปคร. ของส่วนราชการ ดังนี้ 

บัญชีรายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. 

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1.  รองนายกรัฐมนตรี  
     (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 

นางสาวจิราพร พัฒนากิจการเจริญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

2.  รองนายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา) 

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 

3.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) 

นายอาชัญ รุจิระชุณห์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     (นายวรวัจน ์เอ้ืออภิญญกุล) 

นายญาณทัธ สิริวัฒน์ 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

5.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
     (นางนลินี ทวีสิน) 

นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ 
เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

6.  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร สันติเมทนีดล 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

7.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8.  สํานักข่าวกรองแห่งชาติ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม 
รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

9.  สํานักงบประมาณ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

10. สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ นายอดิศักดิ์ ตันยากุล 
รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

11. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายอาวุธ วรรณวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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12. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

13. กระทรวงกลาโหม พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

14. กระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

15. กระทรวงคมนาคม นายจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

16. กระทรวงพลังงาน นายอธิปัตย์ บํารุง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

17. กระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. กระทรวงอุตสาหกรรม  นายสมชาย หาญหิรัญ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

19. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

20. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

21. ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

22. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายสมชาย หาญหิรัญ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

  
  13.  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และ    
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร          
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี 56/2555  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
12 สิงหาคม 2555 
  ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
2555 นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งท่ีปวงชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ ซ่ึงรัฐบาลและภาคเอกชนจะได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา11 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดย
มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา   ประธาน
วุฒิสภา เป็นท่ีปรึกษาและกรรมการ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธาน
กรรมการ   กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เลขาธิการพระราชวัง  ราชเลขาธิการ  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
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พระบรมราชินีนาถ  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวง
กลาโหม    ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวงพลังงาน  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกรุงเทพมหานคร   สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมศิลปากร  โดยมี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
กรรมการและเลขานุการ  รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย)  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  (นาง
ปราณี สริวัฒน์) ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   และผู้อํานวยการสํานักพิธี
การและเลขานุการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าท่ี 
  1.  กําหนดรูปแบบ  แนวทางการจัดงาน    โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา 12 สิงหาคม 2555                              
ให้สมพระเกียรติ 
  2.  พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ 
  3.  แต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 
  4.  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป 
  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 57/2555   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
  ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2555  นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งท่ีปวงชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที   น้อมรําลึกในพระ
กรุณาธิคุณ   และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ซ่ึงรัฐบาลและภาคเอกชนจะได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระ
เกียรติ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ประธานรัฐสภา  ประธานศาลฎีกา ประธาน
วุฒิสภา เป็นท่ีปรึกษาและกรรมการ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธาน
กรรมการ  กรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เลขาธิการพระราชวัง  ราชเลขาธิการ  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกรุงเทพมหานคร สมุหราชองครักษ์      
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมศิลปากร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย)  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นางปราณี สริวัฒน์) 
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ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้อํานวยการสํานักพิธีการและเลขานุการ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าท่ี 
  1.  กําหนดรูปแบบ แนวทางการจัดงาน โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555  ให้สมพระเกียรติ 
  2.  พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการ   และกิจกรรมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ 
  3.  แต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 
  4.  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป 
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