
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 13 มีนาคม  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น  นายอนุสรณ์ เ อ่ียมสะอาด ปฏิ บั ติหน้ า ท่ี โฆษกประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย                     
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  
  กฎหมาย 
  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว 
    ประชาชน พ.ศ. 2526  
  14.  เรื่อง  แนวทางการดําเนินงานตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบ
    บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
    ด้วยการบริหารโครงการเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ....) 
 
  เศรษฐกิจ  
  19.  เรื่อง   การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปี 2554 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
    ยาเสพติด 
  21.  เรื่อง   ขออนุมัติการคํ้าประกันเงินกู้และขอขยายระยะเวลาการกู้เงิน โครงการแทรกแซงตลาดรับซ้ือ
    ข้าวเปลือก ปี 2552/53 
  23.  เรื่อง  การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
    สถานการณ์อุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย 
    ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  
  24.  เรื่อง   อนุมัติกรอบงบประมาณแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 
  25.  เรื่อง  การติดตามผลการดําเนินงาน การฟ้ืนฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
   
  แต่งตั้ง 
  33.   เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
   2. แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ 
   3. การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
   4. แต่งต้ังรองผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
   5. แต่งต้ังผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
   6. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
   7. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพาณิชย์)  
   8.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
  

********************************* 
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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 
11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  มท. เสนอว่า ได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานท่ีสําหรับการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร 
เพ่ือเป็นการอํานวยประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยท่ีเดินทางไปประกอบอาชีพ หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับความ
สะดวกในการรับบริการของรัฐในด้านการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการเดินทาง
ของประชาชนท่ีจะต้องมาติดต่อขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ณ ภูมิลําเนาในประเทศไทย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 
2526 (กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานท่ี สําหรับการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร) 
  
14. เรื่อง แนวทางการดําเนินงานตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ําและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเพ่ือวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ....) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเพ่ือวางระบบบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้   
 
 

สาระสําคัญของเรื่อง  
1. กําหนดให้ร่างระเบียบนี้ใช้บังคับเฉพาะแก่โครงการท่ีต้องดําเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราช

กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 เนื่องจาก
โครงการท่ีกําหนดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 หรือแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนั้นจะต้องดําเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยู่แล้ว  

2. ให้มีการกําหนดระยะเวลาในการเสนอโครงการท่ีประสงค์จะใช้จ่ายจากเงินกู้กรอบระยะเวลาในการใช้เงิน
เหลือจ่ายเพ่ือดําเนินโครงการใดเพ่ิมเติม เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินการผลักดันโครงการให้สอดคล้องกับกําหนดเวลาใน
การกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ      
พ.ศ. 2555  

3. ปรับปรุงข้ันตอนการอนุมัติโครงการ โดยกําหนดให้ข้ันตอนในการขออนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ กรณีโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ให้
เสนอต่อ กบอ. เพ่ือเสนอต่อ กนอช. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และกรณีโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและ
สร้างอนาคตประเทศ ให้เสนอต่อ กยอ. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  

4. แก้ไขเพ่ิมเติมข้ันตอนในการดําเนินโครงการภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการแล้ว โดยได้
ตัดอํานาจหน้าท่ีท่ีซํ้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานออก เพ่ือให้ชัดเจนยิ่งข้ึนและสอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2554 
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5. ในการติดตามและการประเมินผลโครงการนั้น ยังคงกําหนดให้หน่วยงานเลขานุการของ กบอ. และ กยอ. 
ทําหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
 

เศรษฐกิจ 
19. เรื่อง  การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปี 2554 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ประธาน ป.ป.ส.)  ดังนี้  

   1. ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มี 
ผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นไม่เกินร้อยละ 2.5 ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จํานวน 299,789 คน  
คิดเป็นอัตราไม่เกิน 7,494 คน 
  2. ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีผล
การปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเก้ือกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 
431,118 คน  คิดเป็นอัตราไม่เกิน 2,155 คน  
  3.  ในกรณีของผู้ท่ีเงินเดือนเต็มข้ันให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
21. เรื่อง  ขออนุมัติการค้ําประกันเงินกู้และขอขยายระยะเวลาการกู้เงิน โครงการแทรกแซงตลาดรับซ้ือข้าวเปลือก ปี 
2552/53 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอท้ัง 2 ข้อ ดังนี้  

 1. อนุมัติการคํ้าประกันเงินกู้ 
 2. ขยายระยะเวลาการกู้เงินโครงการแทรกแซงตลาดรับซ้ือข้าวเปลือก ปี 2552/53 จํานวน  
964,386,034.73 บาท  ต้ังแต่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป  จนกว่าสํานักงบประมาณจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่
โครงการฯ เสร็จสิ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกันเงินกู้และรัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ียจากการกู้เงิน 
รวมท้ังให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราเดิม ร้อยละ 2.50 ต่อปี และงดคิด
ดอกเบ้ียเพ่ิม 
 และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี
เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์จัดทําแผนธุรกิจและแผนการชําระหนี้   เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนชําระคืนเงินกู้คงค้างของ
องค์การคลังสินค้า (อคส.)  ให้ชัดเจน  ตลอดจนเร่งรัดดําเนินการจําหน่ายข้าวในโครงการฯ ท่ีคงเหลือให้หมดในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมโดยเร้ว  โดยผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ  การส่งออกข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ  และการซ้ือขายผ่านตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  เป็นต้น  เพ่ือให้สามารถมีเงินกลับเข้ามาชําระหนี้คืน  ซ่ึงจะเป็นไปตามมติคณะรัฐมตรีเม่ือวันท่ี 25 
เมษายน 2554 และสํานักงบประมาณจะได้จัดสรรงบประมาณชําระส่วนท่ีเหลือและท่ีขาดทุนต่อไป ซ่ึงจะช่วยลดภาระ
งบประมาณในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวและดอกเบ้ียเงินกู้ และเป็นการลดความความสูญเสียและเสื่อมคุณภาพจากการเก็บ
รักษาข้าวสารในโกดังเป็นระยะเวลานาน รวมท้ังเป็นการรองรับผลผลิตข้าวท่ีจะเข้ามาเพ่ิมเติมจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี
การผลิตใหม่ด้วย  นอกจากนั้น  อคส. และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรควรรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการให้
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้รับทราบสถานการณ์เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการและ
ดําเนินการระบายข้าวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
 
23. เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในวงเงิน 30,000,000 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
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อุทกภัย  รวมท้ังโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา  กลางน้ํา และปลายน้ํา ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย ท้ังนี้ ในการดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวให้
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกับการดํานินการของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ด้วย  
  สาระสําคัญ  
  สปน. รายงานว่า  
   1. จากการลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง พบว่า  
    1) หน่วยปฏิบัติในหลายพ้ืนท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินโครงการ ส่งผลให้
การดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของหลายหน่วยงานในแต่ละพ้ืนท่ี ไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาท่ีกําหนด เกิดความ
ล่าช้า และมีความเสี่ยงต่อการเตรียมการรับมือต่ออุทกภัยและสถานการณ์น้ําท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2555  
    2) การจัดเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ท้ังในระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนการรายงานข้อมูลในพ้ืนท่ีเข้าสู่
ส่วนกลางเพ่ือให้ฝ่ายบริหารประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการพ้ืนท่ีในภาวะอุทกภัยยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  ประกอบกับ
ระบบการรายงานผลท่ีหน่วยงานส่วนกลางได้ร่วมกันพัฒนาเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติท้ังหน่วยงานระดับกระทรวง กรม ตลอดจน
หน่วยงานในระดับจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินการเข้าสู่ส่วนกลางก็สามารถดําเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  
ทําให้การรายงานผลการติดตามการดําเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา และการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ยังไม่มีข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะตรวจติดตามและรายงานผล
การตรวจติดตามเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย   
   2. โดยท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายให้เร่งรัดให้การดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับปัญหาอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้นี้  จึงควรจะต้องมีการเร่งรัด ติดตามผลการดําเนินการโครงการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกพ้ืนท่ี คู่ขนานไปกับการพัฒนาระบบการรายงานผลของหน่วยงานส่วนกลาง  เพ่ือนําข้อมูลความ
คืบหน้าการดําเนินโครงการ ตลอดจนข้อจํากัดหรือปัญหาและอุปสรรคในแต่ละโครงการและในแต่ละพ้ืนท่ีรายงานให้กับคณะ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบ  เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการได้ลงพ้ืนท่ีติดตามและร่วมกัน 
แก้ไขปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การดําเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดและนําความคืบหน้ากลับมารายงานต่อฝ่าย
บริหาร  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการเตรียมการรองรับปัญหาอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะเวลา
อันใกล้นี้ได้อย่างทันการณ์   
  3. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจัดจ้างท่ีปรึกษา ท่ีเป็นสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่ 
และรายงานปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดในพ้ืนท่ีตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการของทุกโครงการ ทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นข้อมูล
รายงานให้ผู้ตรวจราชการได้ “เร่งรัด กํากับ ติดตาม” หรือร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในแต่ละพ้ืนท่ีร่วมกัน  
เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จทันต่อสถานการณ์อุทกภัยท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  ตามรายงานผลการศึกษาของ
นักวิชาการท่ีคาดการณ์  โดยเฉพาะโครงการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ซ่ึงบางโครงการจะต้องแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้  อีกท้ังยังต้องสอบทานเทคนิคทางวิศวกรรมรายโครงการโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า
การดําเนินโครงการดังกล่าวนั้นจะสามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้  โดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงจะมีบทบาทท้ังในเชิง “หัวหน้าคณะวิศวกรควบคุมโครงการ” และมี “บทบาทในการรายงาน นําเสนอ ความ
คืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัดในพ้ืนท่ีของโครงการในเขตท่ีรับผิดชอบเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาท้ังในระดับ
ปฏิบัติและระดับนโยบาย และหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว”   
   4. ในการจ้างท่ีปรึกษา ท่ีเป็นสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้มีการ
รายงานผลท่ีได้จากการจัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงผ่านระบบ www.pmocflood.com/fr โดยท่ีปรึกษา ท่ีเป็นสถาบันการศึกษาใน



 6 

พ้ืนท่ีท่ีมีโครงการ จะทําการตรวจติดตามโครงการ ซ่ึงแบ่งโครงการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการด้านฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต โครงการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน และกรณีเร่งด่วนอ่ืน ๆ  
 
24. เรื่อง  อนุมัติกรอบงบประมาณแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณการดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนปี 2555 จํานวน 246 
โครงการ งบประมาณ 24,828,820,500 บาท ตามท่ีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ  เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณไปยังสํานัก
งบประมาณ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเสนอของบประมาณจัดทําแผนปฏิบัติการพร้อมรายละเอียดรูปแบบโครงการเพ่ือขอ
จัดสรรงบประมาณนําเสนอ กบอ. ทราบต่อไปด้วย  
 
25. เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงาน การฟ้ืนฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักงบประมาณรายงานผลการดําเนินงาน  การฟ้ืนฟู  เยียวยาและช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย  ในกลุ่มผู้ประสบอุทกภัยท่ีสําคัญ  คือประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
(ครัวเรือนละ  5,000  บาท)  โดยในภาพรวมสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แล้วสําหรับ  2,635,111  ครัวเรือน  
เป็นเงิน  13,175.56  ล้านบาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.)  สํารวจและแจ้งธนาคารออมสินแล้ว  จํานวน 
2,036,464 ครัวเรือน เป็นเงิน  10,182.32 ล้านบาท  ณ  ปัจจุบัน  (7  มีนาคม  2555)  ธนาคารออมสินจ่ายถึงมือประชาชน
แล้ว  จํานวน  1,706,000  ครัวเรือน  เป็นเงิน  8,530.00  ล้านบาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มหาอุทกภัย 
 1. จังหวัดต่าง ๆ 
  1.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ  5,000  บาท  มีจังหวัดท่ี ต้องให้การช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย รวม 55  จังหวัด  โดยในภาพรวม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.)  สํารวจและแจ้งธนาคารออมสิน
แล้ว  จํานวน  1,255,561 ครัวเรือน  เป็นเงิน  6,277.81 ล้านบาท  ณ  ปัจจุบัน  (7  มีนาคม  2555)  ธนาคารออมสินจ่ายจริง
ถึงมือประชาชนแล้ว  จํานวน  1,180,999  ครัวเรือน  เป็นเงิน  5,905.00  ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 94.06 ของยอดท่ี ปภ.
แจ้ง 
  1.2 เม่ือเปรียบเทียบยอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนกับยอดท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํารวจ
และแจ้งธนาคารออมสินแล้ว ปรากฏว่า มี 47 จังหวัด ท่ีมียอดจ่ายจริงถึงมือประชาชนเกินกว่าร้อยละ 90 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ร้อยละ 97.15   
  1.3 มี  8  จังหวัด  ท่ีมียอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนตํ่ากว่าร้อยละ  90  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 
83.66 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 86.39 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 71.89 จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 59.38 จังหวัดนนทบุรี 
ร้อยละ 89.22 จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 84.32 จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 81.36 จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 59.03 และ 
จังหวัดตรัง ร้อยละ 69.99 ท้ังนี้  สาเหตุท่ีทําให้ยอดจ่ายจริงถึงมือประชาชนตํ่า  เนื่องจาก เพ่ิงได้รับข้อมูลการสํารวจท่ีทยอยส่ง
รวมถึงอยู่ระหว่างการวางแผนการจ่ายเงินร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี  
 2. กรุงเทพมหานคร   
  2.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ  5,000  บาท  รวม  42  เขต  โดยในภาพรวม  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํารวจและแจ้งธนาคารออมสินแล้ว  จํานวน  556,412  ครัวเรือน  เป็นเงิน  2,782.06  
ล้านบาท  ณ  ปัจจุบัน  (7  มีนาคม  2555)  ธนาคารออมสินจ่ายถึงมือประชาชนแล้ว  จํานวน  491,623  ครัวเรือน  เป็นเงิน  
2,458.12  ล้านบาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 88.36 
  2.2 เม่ือเปรียบเทียบยอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนกับยอดท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํารวจ
และแจ้งธนาคารออมสินแล้ว ปรากฏว่า  มี  25  เขต  ท่ีมียอดจ่ายจริงถึงมือประชาชนเกินกว่าร้อยละ 90 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ร้อยละ 93.44  
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  2.3 มี  17  เขต  ท่ีมียอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนตํ่ากว่า ร้อยละ  90  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ  
84.64  ท้ังนี้  สาเหตุท่ีทําให้ยอดจ่ายจริงถึงมือประชาชนตํ่า  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเขตท่ีเพ่ิมเติมใหม่  12  เขต  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  31  มกราคม  2555 และจากการท่ีประชาชนไม่มารับเงิน 
 อุทกภัยอ่ืน 
 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยแยกในแต่ละอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนได้ดังนี้ 
 1. อุทกภัยวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2554 รวม 8 จังหวัด 14,321 ครัวเรือน  
 2. อุทกภัยวันท่ี 24 ธันวาคม 2554 รวม 10 จังหวัด 255,667 ครัวเรือน 
 3. วาตภัยและคลื่นลมแรงวันท่ี 28 ตุลาคม, 28 พฤศจิกายน, 24 ธันวาคม 2554 รวม 6 จังหวัด 1,897 
ครัวเรือน  
  โดยในภาพรวมเป็นอุทกภัยท่ีเกิดในจังหวัดภาคใต้  11  จังหวัด  ภาคตะวันออก  1  จังหวัด  กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํารวจและแจ้งธนาคารออมสินแล้ว จํานวน 224,491  ครัวเรือน เป็นเงิน 1,122.46  ล้านบาท  ณ  
ปัจจุบัน  (7  มีนาคม  2555)  ธนาคารออมสินจ่ายถึงมือประชาชนแล้ว  จํานวน 33,378  ครัวเรือน  เป็นเงิน  166.89  ล้าน
บาท  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 14.87 โดยในทุกจังหวัดมีผลการจ่ายจริงถึงมือประชาชนตํ่าท้ังสิ้น  ท้ังนี้  เนื่องจากเป็นการ
อนุมัติเพ่ิมเติมให้ใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555   
 

แต่งตั้ง 
 
33.  เรื่อง  แต่งตั้ง 

1. แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
                    คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา โดยยืนยันให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในขณะนี้ (นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์) ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
 

2.  แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งต้ังนางสาวสุธาวรรณ  
ศักด์ิโกศล ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2555     
เป็นต้นไป 
 

3.  การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติโดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  ดังนี้ 
  องค์ประกอบ  
  รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนภาคเอกชนท่ีประธานแต่งต้ังจํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประธานแต่งต้ังจํานวน 3 คน โดย
มี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จํานวน 3 คน  (กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าท่ี 
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  (1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ 
  (2) ดําเนินการบูรณาการแนวทาง มาตรการ แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  (3) จัดระบบการประสานงานและการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือกํากับดูแล และเร่งรัดการดําเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับ เพ่ือให้ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมท้ังกําหนดงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม 
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการใดตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดเพ่ือช่วยปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามความเหมาะสม 
  

4.  แต่งตั้งรองผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งต้ัง              
รองผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จํานวน 3 คน ดังนี้ 1. นายชัยรัตน์  อร่ามศรี  2. นายพิพัฒน์  ชนินทยุทธวงศ์      
3. นายวรวิทย์  โรจนไพฑูรย์ 
 

5. แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนางรัตนา  กิจวรรณ เป็นผู้ว่าการการประภาส่วน
ภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงท่ีในปีแรกอัตราเดือนละ 300,000 บาท ตามมติคณะกรรมการ กปภ. ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 
31 มกราคม 2555 และครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  2555 โดยกระทรวงการคลังได้เห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทน
และร่างสัญญาจ้างผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคดังกล่าวแล้ว  ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
(มาตรา 19) และ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
6) พ.ศ. 2550 (มาตรา 8 จัตวา) โดยให้นางรัตนา  กิจวรรณ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
ด้วย  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 13 มีนาคม  2555 เป็นต้นไป  
 

6. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง นางสาวสมศรี          
ฮ่ันตระกูล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมอุตุนิยมวิทยา ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 

7. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางปราณี  ศิริพันธ์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) 
กรมการค้าต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพาณิชย์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
  
  8. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ได้ตกลงยินยอมในการโอนสับเปลี่ยนข้าราชการในสังกัดให้ดํารงตําแหน่งแล้ว ดังนี้  
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   1. แต่งต้ัง นางพนิตา  กําภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง (ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
ประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   2. แต่งต้ัง นายวิเชียร  ชวลิต ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้
ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 

............... 


