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  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  จากนั้น นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย              
นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี               
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
 เศรษฐกิจ 
 13. เรื่อง  การกู้เงินเพ่ือใช้ในโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 โครงการพัฒนา
   ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานํา 
   ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 14. เรื่อง   รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
   การเยียวยา ฟ้ืนฟู  และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 15. เรื่อง  การติดตามผลการดําเนินงาน การฟ้ืนฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  
 สังคม 
 17. เรื่อง  ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทย 
 19. เรื่อง  แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
   ประมุขและการธํารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนท่ี 
   
 แต่งตั้ง 
 28. เรื่อง แต่งต้ัง 
   1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
    (กระทรวงสาธารณสุข) 
   2. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก 
    นายกรัฐมนตรี) 
   3. รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
   4. ขอความเห็นชอบในการขอเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา 
    จังหวัดขอนแก่น 
   5. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   6. ขอถอดถอนรายชื่อกรรมการองค์การจัดการน้ําเสียเฉพาะรายนายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา 
    และขอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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เศรษฐกิจ 
13. เรื่อง การกู้เงินเพ่ือใช้ในโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 
 1. ให้ ธ.ก.ส.ใช้เงินกู้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 วงเงิน 269,160 ล้าน

บาท เดิม เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 จํานวน 10 ล้านตัน  
วงเงินกู้ไม่เกิน 28,250 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกู้ไม่
เกิน 15,000 ล้านบาท และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จํานวนประมาณ 8 ล้านตัน วงเงินกู้ไม่เกิน 
120,000 ล้านบาท เพ่ิมเติม รวมวงเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 163,250  ล้านบาท 

 2. ให้ ธ.ก.ส.กู้เงินเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 
2554/55 จํานวน 10 ล้านตัน วงเงินกู้ไม่เกิน 28,250 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพคารายาง วงเงินกู้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จํานวน
ประมาณ 8 ล้านตัน วงเงินกู้ไม่เกิน  120,000 ล้านบาท รวมวงเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 163,250 ล้านบาทจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง   ให้ ธ.ก.ส. กู้เงินเพ่ือบริหารจัดการหนี้เงินกู้ด้วยการ Refinance หรือ 
Roll over หรือ Prepayment โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินกู้และดอกเบ้ีย รัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงิน
และดอกเบ้ียจากการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินโครงการท้ังหมด 

 3. ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของ
การกู้เงินและการคํ้าประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ท่ีเกิดจากการกู้เงินและการบริหารจัดการหนี้ของ ธ.ก.ส. โดย
กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกู้ในแต่ละครั้ง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 วงเงินกู้ไม่เกิน 
28,250 ล้านบาท  โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง  วงเงินกู้ไม่เกิน  15,000 
ล้านบาท  และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 วงเงินกู้ไม่เกิน 120,000 ล้านบาท  ได้ตามความเหมาะสม
และจําเป็น รวมท้ังการบริหารจัดการหนี้ร่วมกับ ธ.ก.ส. ด้วยการ Refinance หรือ Roll over หรือ Prepayment 
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันจนกว่าจะมีการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น รัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินและดอกเบ้ีย
จากการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง รวมท้ังผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท้ังหมด 

 4.  ให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีการดําเนินงาน บัญชีธนาคารของโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 
2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข้าวเปลือก
นาปรัง ปี 2555  โดยเฉพาะ เพ่ือให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีชําระคืน ธ.ก.ส. หากมีผล
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 จํานวน 10 ล้านตัน  และโครงการรับ
จํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จํานวน 8 ล้านตัน ให้เสร็จสิ้นทุกสิ้นปีงบประมาณหรือไม่เกินปีงบประมาณถัดไป 
โดยไม่ต้องรอให้มีการระบายผลิตผลเสร็จสิ้นก่อน เพ่ือให้มีการรับรู้กําไร/ขาดทุนจากการดําเนินโครงการดังกล่าวในปี
นั้น ๆ รวมท้ังชดเชยต้นทุนเงินและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน รวมท้ังเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการ ท้ังในส่วนของ           
ธ.ก.ส. และส่วนท่ีกู้จากสถาบันการเงิน เพ่ือมิให้เป็นภาระงบประมาณด้านดอกเบ้ียจ่ายจากหนี้คงค้างโครงการฯ เป็น
เวลานาน รวมท้ังเพ่ือให้ ธ.ก.ส. สามารถนําเงินไปหมุนเวียนเพ่ือใช้ในโครงการอ่ืนในปีต่อ ๆ ไป หากมีกําไรเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานหลังจากการระบายผลผลิตหรือสิ้นสุดโครงการฯ ให้ ธ.ก.ส.นําเงินส่งคลังทันที 

 5.  ให้หน่วยงานดําเนินการท่ีได้จําหน่ายสินค้าตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง            
ปี 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 และได้รับชําระค่าสินค้าแล้วให้นําส่งเงินดังกล่าวแก่ ธ.ก.ส. ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี
ได้รับเงิน หากล่าช้าให้ชําระเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เพ่ือ ธ.ก.ส.จะได้นําไปชําระหนี้และลดภาระหนี้เงินกู้
ต่อไป ท้ังนี้ให้ ธ.ก.ส. ชําระคืนแหล่งเงินกู้ทันทีหรือภายใน 3 วันทําการ โดยให้ ธ.ก.ส.ชําระคืนเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย
สูงกว่าก่อนเป็นลําดับแรก 

 



 3 

 
 6.  ให้หน่วยงานดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

ได้แก่ สถาบันเกษตรกรและองค์การสวนยาง หน่วยงานดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 
โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 โดย อคส. และองค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) ดูแลคลังสินค้า (Stock) ของโครงการฯ ไม่ให้มีการสูญหาย เว้นแต่จะมีการเสื่อมคุณภาพของสินค้า 

 
ตามปกติ แต่หากมีการสูญหายหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพเพราะความบกพร่อง หน่วยงานดังกล่าวจะต้องชดใช้

ให้แก่รัฐ เนื่องจากได้รับอนุมัติวงเงินจ่ายขาดสําหรับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าแล้ว ท้ังนี้ ให้ อคส.และอ.ต.ก. ปิด
บัญชีโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะลัง ปี 2554/55 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ภายใน 2 ปี นับต้ังแต่เริ่มดําเนินการโครงการฯ 

 7.  ให้กระทรวงพาณิชย์แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 
2554/55 และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 รวมท้ังให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง เพ่ือดําเนินการปิด
บัญชีโครงการดังกล่าว หลังจากครบกําหนดไถ่ถอนและ/หรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และขอให้กระทรวงพาณิชย์
เร่งระบายผลิตผล เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุน และภาระการคํ้าประกันของกระทรวงการคลัง โดยมี
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณและ ธ.ก.ส. ร่วมติดตามการ
ระบายผลิตผลอย่างใกล้ชิด และให้มีการปิดบัญชีเป็นปี ๆ ไป โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชี 

 8.  ให้กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกํากับ ติดตาม ควบคุม รวมท้ัง
รายงานความคืบหน้าในการดําเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน การระบายสินค้า ปริมาณและมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมท้ัง
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนสําหรับโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก
วันท่ี 7 ของเดือนถัดไป จนกว่าหนี้คงค้างได้รับชําระครบถ้วน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีสามารถติดตามการดําเนินงานได้
อย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังให้รายงานการระบายสินค้า ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  ให้กระทรวงการคลัง            
(โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) และสํานักงบประมาณทราบทุกรายไตรมาส  

 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับความ   เห็นของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 
14. เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา 
ฟ้ืนฟู  และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานะความก้าวหน้าการดําเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู  และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ  วงเงิน 120,000 ล้าน
บาท  และให้รัฐมนตรี  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจเร่งรัดดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ีสํานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลางเสนอ  ดังนี้ 
  1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน
การเยียวยา ฟ้ืนฟู  และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 64 
หน่วยงาน เป็นเงิน 115,149.973 ล้านบาท ไม่มีการจัดสรรเพ่ิมเติมจากท่ีได้รายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวัน
อังคารท่ี 20 มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ณ เดือนมีนาคม 2555 เป็นเงิน 
56,262.057   ล้านบาท เปรียบเทียบกับแผนฯ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นเงิน 41,783.037 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
14,479.019 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 34.65 
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   1.2 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการแล้วมีการเบิกจ่ายสะสม ณ วันท่ี 23 มีนาคม 
2555 เป็นเงิน 39,694.906 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 9  มีนาคม 2555 เป็นเงิน 
37,212.290 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน 2,482.616 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 
   1.3 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน 49,511.421 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 43.00 ของวงเงินจัดสรร และยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นเงิน 65,638.552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.00 
ของวงเงินจัดสรร 
  2. สถานะการเบิกจ่าย จําแนกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
   2.1 ส่วนราชการและรัฐวิสากิจท่ียังไม่เบิกจ่าย 
    2.1.1 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกําหนดการใช้
จ่ายตามแผนฯ   จํานวน 13 หน่วยงาน วงเงินจัดสรร 10,381.181 ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้ว 3 หน่วยงาน 
เป็นเงิน 207.236 ล้านบาท สําหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเหลืออีกจํานวน 10 หน่วยงาน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมท้ังมีการลงนามในสัญญาแล้วบางส่วนแต่อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลการลงนามในสัญญา  
(PO)  ในระบบ GFMIS 
    2.1.2 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีถึงกําหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่
มีการเบิกจ่าย  จํานวน 10 หน่วยงาน วงเงินจัดสรร 3,039.351 ล้านบาท  เนื่องจากอยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดซ้ือจัด
จ้าง ท้ังนี้ มีการลงนามในสัญญาแล้ว จํานวน 1 หน่วยงาน เป็นเงิน 3.698 ล้านบาท 
   2.2 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเบิกจ่ายสะสมตํ่ากว่าร้อยละ 80 เม่ือเปรียบเทียบ
กับแผนการใช้จ่ายสะสม 
    2.2.1 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเบิกจ่ายสะสมตํ่ากว่าร้อยละ 30 เม่ือ
เปรียบเทียบกับแผนฯ จํานวน 16 หน่วยงาน ซ่ึงได้รับวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น 52,354.237 ล้านบาท มีการลงนามใน
สัญญาแล้วจํานวน 16 หน่วยงาน เป็นเงิน 10,234.095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.55 ของวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น 
ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 1,706.417 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.29 ของแผนการใช้จ่ายสะสม  ซ่ึงมีท้ัง
โครงการท่ีอยู่ในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง และบางส่วนได้ลงนามในสัญญาแล้ว ท้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น  
และงานดําเนินการเอง โดยจะเบิกจ่ายเม่ืองานแล้วเสร็จ 
    2.2.2 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ 30 ถึง 50              
เม่ือเปรียบเทียบกับแผนฯ จํานวน 4 หน่วยงาน ซ่ึงได้รับวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น 3,267.217 ล้านบาท มีการลงนามใน
สัญญาแล้วจํานวน 4 หน่วยงาน เป็นเงิน 1,082.743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.14 ของวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น 
ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 748.114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.96 ของแผนการใช้จ่ายสะสม ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่
ระหว่างดําเนินงานตามงวดงาน บางส่วนอยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง บางส่วนเป็นงานดําเนินการเอง ซ่ึงมีการ
เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว 
    2.2.3 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ 50 ถึง 80 
เม่ือเปรียบเทียบกับแผน ฯ จํานวน 8 หน่วยงาน ซ่ึงได้รับวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น 7,149.536 ล้านบาท  มีการลงนามใน
สัญญาแล้วจํานวน 8 หน่วยงาน เป็นเงิน 1,798.539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.16  ของวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น 
ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 1,385.002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 ของแผนการใช้จ่ายสะสม  ซ่ึงโครงการ
ส่วนใหญ่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการลงนามในสัญญา (PO)  ในระบบ GFMIS โดยอยู่
ระหว่างดําเนินงานตามงวดงานและเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว 
   2.3 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ 80 เม่ือเปรียบเทียบ
กับแผนฯ จํานวน 13 หน่วยงาน ซ่ึงได้รับวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น 38,958.452 ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้ว
จํานวน 13 หน่วยงาน เป็นเงิน 36,185.111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.88 ของวงเงินจัดสรรท้ังสิ้น                              
ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 35,855.373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.43 ของแผนการใช้จ่ายสะสม สําหรับส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในกลุ่มนี้ คาดว่าจะสามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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  3. ข้อเสนอ 
   3.1 กรณีท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ียังมิได้ดําเนินการหรือยังมิได้เบิกจ่ายหรือเบิกจ่าย
ล่าช้ากว่าแผนฯ ขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง / ลงนามในสัญญา  
หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการ
เยียวยา  ฟ้ืนฟู  และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 กรณีท่ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีลงนามในสัญญาแล้ว  และมีวงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือวงเงินดําเนินการเองตํ่ากว่าวงเงินท่ีได้รับการจัดสรร ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการจัดสรร
งบประมาณคืนสํานักงบประมาณโดยด่วนภายใน 15 วันหลังจากทราบผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือวงเงินดําเนินการเอง
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20  มีนาคม 2555 
   3.3 หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจยังไม่ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในข้ันตอนการ
ประกาศประกวดราคา หรือกรณีดําเนินการเองท่ียังไม่ได้เริ่มปฏิบัติตามแผนฯ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2555  ให้
สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกันพิจารณาความ
เหมาะสมและความจําเป็นในการดําเนินการโครงการอีกครั้ง  หากเป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของแผนงาน
ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
พ.ศ.  2555 ก็ให้แจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้นําเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัย (กบอ.)  เพ่ือพิจารณาใช้จ่ายจากเงินกู้ดังกล่าวต่อไป 
 
15. เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงาน การฟ้ืนฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการติดตามผลการดําเนินงาน การฟ้ืนฟู เยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทก
ภัย ตามท่ีสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  ตามท่ีสํานักงบประมาณได้รายงาน เรื่อง การดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงานการฟ้ืนฟู 
เยียวยา และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 
มีนาคม 2555 นั้น 
  สํานักงบประมาณ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องสามารถให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็ว จึงได้รายงานผลการดําเนินงาน การฟ้ืนฟูเยียวยาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในกลุ่มผู้ประสบอุทกภัยท่ีสําคัญ  คือ ประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน  (ครัวเรือนละ 5,000 บาท) โดยในภาพรวมสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แล้วสําหรับ 
2,635,111 ครัวเรือน  เป็นเงิน 13,175.56 ล้านบาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สํารวจและแจ้ง
ธนาคารออมสินแล้ว  จํานวน 2,080,532 ครัวเรือน เป็นเงิน 10,402.66 ล้านบาท   ณ ปัจจุบัน  (25 มีนาคม 2555) 
ธนาคารออมสินจ่ายถึงมือประชาชนแล้ว จํานวน 1,966,064 ครัวเรือน  เป็นเงิน 9,830.32 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจากการ
รายงานครั้งก่อน 161,969 ครัวเรือน)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มหาอุทกภัย (จังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานคร) 

1. จังหวัดต่างๆ 
1.1 รวม 55 จังหวัด โดยภาพรวม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  สํารวจและ 

แจ้งธนาคารออมสินแล้ว จํานวน 1,255,576 ครัวเรือน เป็นเงิน 6,277.88 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน (25 มีนาคม 2555) 
ธนาคารออมสินจ่ายจริงถึงมือประชาชนแล้ว  จํานวน 1,235,882 ครัวเรือน เป็นเงิน 6,179.41 ล้านบาท หรือเฉลี่ย
ร้อยละ 98.43 ของยอดท่ี ปภ.แจ้ง 
   1.2 เม่ือเปรียบเทียบยอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนกับยอดท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสํารวจและแจ้งธนาคารออมสินแล้ว  ปรากฏว่ามี 52 จังหวัด  ท่ีมียอดจ่ายจริงถึงมือประชาชนเกินกว่าร้อย
ละ 90 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 96.19 โดยมีจังหวัดท่ีมีผลการเบิกเกินร้อยละ 90 มากข้ึนจากการรายงานครั้ง
ก่อน รวม 1 จังหวัด 
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   1.3 มี 3 จังหวัด ท่ีมียอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนตํ่ากว่าร้อยละ 90 โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับร้อยละ 83.28 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 68.25 จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 84.03 และจังหวัดสมุทรสาคร 
ร้อยละ 85.37 
  2. กรุงเทพมหานคร 
   2.1  ภาพรวม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สํารวจและแจ้งธนาคารออมสิน
แล้ว จํานวน 598,051 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,990.26 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน (25 มีนาคม 2555) ธนาคารออมสินจ่ายถึง
มือประชาชนแล้ว จํานวน 555,149 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,775.75 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยร้อยละ 92.83 
   2.2 เม่ือเปรียบเทียบยอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนกับยอดท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสํารวจและแจ้งธนาคารออมสินแล้ว  ปรากฏว่า มี 33 เขต ท่ีมียอดจ่ายจริงถึงมือประชาชนเกินกว่าร้อยละ 
90 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 93.57 โดยมีเขตท่ีมีผลการเบิกเกินร้อยละ 90 เพ่ิมข้ึนจากการรายงานครั้งก่อน รวม 
18 เขต 
   2.3 มี 9 เขต ท่ีมียอดการจ่ายจริงถึงมือประชาชนตํ่ากว่า ร้อยละ 90 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ร้อยละ 82.88 
 
  อุทกภัยอ่ืน 
  เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยแยกในแต่ละอุทกภัยท่ี
เกิดข้ึนได้ดังนี้ 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 (ปภ.)  สํารวจและแจ้งธนาคารออมสินแล้ว จํานวน 226,909 ครัวเรือน เป็นเงิน  1,134.55 
ล้านบาท  ณ ปัจจุบัน (25 มีนาคม 2555) ธนาคารออมสินจ่ายถึงมือประชาชนแล้ว จํานวน 175,033 ครัวเรือน เป็น 
875.17 ล้านบาท  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 77.14 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการรายงานครั้งก่อนร้อยละ 40.60 (รายงานครั้ง
ก่อนเฉลี่ยร้อยละ 36.54) 
 

สังคม 
17. เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทยตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  โดยให้การจัดต้ังสถาบันการจัดการและการอบรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติและจังหวัดและการจัดต้ังกองทุนในการสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานว่า 
  1. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในฐานะท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาท่ีองค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
ความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์และในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พ.ศ. 2554 ซ่ึงตรง
กับวันท่ี 21 ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา พระบรมราชชนนีและในโอกาสปี 
พ.ศ. 2554 ครบรอบ 10 ปี ท่ีองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีอาสาสมัครสากลและได้มีการจัดทํารายงาน
อาสาสมัครโลกฉบับแรกซ่ึงถือว่างานอาสาสมัครเป็นค่านิยมสากลพ้ืนฐานในการก่อให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีของพลเมือง
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ในประชาคมโลก คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) จึงได้จัดทําข้อเสนอแนวทางการ
พัฒนางานอาสาสมัครไทยข้ึนโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากจังหวัด และได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ
ดังกล่าวแล้วจากท่ีประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งท่ี 20 ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวัน
อาสาสมัครไทยประจําปี 2554 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 
  2. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
   2.1 ยึดม่ันการดําเนินงานตามปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนางาน
อาสาสมัคร ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2543 และข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2550 ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   2.2 ให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนางานอาสาสมัครไปสู่การก่อให้เกิดความเป็นอยู่ท่ี
ดีของประชาชน โดยการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาสาสมัคร การพัฒนา
องค์การและบุคลากร การสร้างเครือข่ายการสื่อสารและการรณรงค์สาธารณะ และความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
    2.2.1 ส่งเสริมการเป็นอาสาสมัคร โดยการเสริมสร้างให้เกิดจิตสํานึกในการเป็น
อาสาสมัครในทุกระดับ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชน ให้มีกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การอาสาสมัครกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว 
การเพ่ิมจํานวนอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสาธารณภัย และในงานเฉพาะทาง เช่น การดูแล
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ การให้สวัสดิการ ส่งเสริมขวัญกําลังใจ และยกย่องให้เกียรติ
อาสาสมัครอย่างเท่าเทียมกันเป็นระบบและครบวงจร 
    2.2.2 พัฒนาความรู้ความสามารถของอาสาสมัครโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมํ่าเสมอ การจัดทําจริยธรรมในงานอาสาสมัคร การถอดบทเรียนค้นหาต้นแบบท่ีดีในการทํางานอาสาสมัคร 
การจัดทําหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครและการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร การจัดต้ังสถาบันการจัดการและ                                      
การอบรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร การส่งเสริมงานวิจัยงาน
อาสาสมัคร รวมท้ังให้มีการจัดทํารายงานการประเมินมูลค่างานอาสาสมัครท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
 
 
 
    2.2.3 พัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยการบูรณาการ การทํางานระหว่างหน่วยงาน
อาสาสมัครและกับทุกภาคส่วน การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เข้ามาส่งเสริมงานอาสาสมัครและให้มี
แหล่งทุนท่ีเพียงพอ หรือจัดต้ังกองทุนในการสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัคร 
    2.2.4 สร้างเครือข่าย โดยการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของอาสาสมัครในทุก
ประเภทและทุกระดับ จัดต้ังศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติและจังหวัดโดยให้มีกลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครและมี
รูปแบบคณะกรรมการในการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและให้มีผู้แทนอาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกและเวทีการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
    2.2.5 ส่งเสริมการสื่อสารและรณรงค์สาธารณะโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาสาสมัคร เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลกิจกรรมงานอาสาสมัครและระหว่างอาสาสมัครด้วยกันเอง 
และการส่งเสริมให้มีการสื่อสารเผยแพร่งานอาสาสมัครในสื่อกระแสหลัก 
    2.2.6 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
อาสาสมัครไทยกับอาสาสมัครชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาเป็นอาสาสมัครในประเทศไทย การส่งเสริมให้คนไทยไปเป็น
อาสาสมัครในต่างประเทศ สร้างกลไกความร่วมมือด้านอาสาสมัครระหว่างประเทศท้ังในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีอาเซียน 
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   2.3 ให้มีการนําข้อเสนอแนว ทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทยไปแปลงสู่การปฏิบัติ
และให้นําหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  3. การประชุม ก.ส.ค. ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันพุทธท่ี 28 ธันวาคม 2554 ซ่ึงเดิมมีพลตํารวจเอก 
โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในขณะนั้นได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการพัฒนางาน
อาสาสมัครไทย เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ ก.ส.ค. นําไปดําเนินการ โดย
ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติต่อไป 
 
19. เรื่อง แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธํารงไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนท่ี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและการธํารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนท่ี และให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือและเป็น
เจ้าภาพร่วมในการดําเนินการกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ตามท่ี มท. เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานว่า ตามท่ีรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 โดยได้กําหนด
นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรกเรื่องท่ี 1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตย และนโยบายท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ เรื่องท่ี 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนและดํารงอยู่ในสังคมไทย และได้
พยายามดําเนินการด้วยมาตรการต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาหรือยุติปัญหาดังกล่าวให้หมดไป แต่การดําเนินการยังไม่สามารถ
บรรลุผลเท่าท่ีควร มท. จึงได้จัดทําแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับพ้ืนท่ีมีสาระสําคัญและแนวทางการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 
  1. แนวคิดในการดําเนินการ การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้ 
  1.1 สร้างความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 สร้างจิตสํานึกความเป็นชาติและความรู้สึกหวงแหนความเป็นชาติในการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดศูนย์รวมความสัมพันธ์
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.3 ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างทางความคิด 
  1.4 ถือเป็นภารกิจร่วมกันของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันเพ่ือให้บังเกิดผล 
 2. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจ จิตสํานึก และร่วมกันในการ
ธํารงรักษาไว้ ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ และเกิดความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง เพ่ือสร้างสังคมแห่งความสงบสุข ปรองดองและสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 3. แนวทางการดําเนินการมีดังนี้ 
  3.1 เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้ยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างจิตสํานึกความเป็นชาติ ความรู้สึกหวงแหนความเป็น
ชาติในการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ เป็นการเผยแพร่ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย 
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   3.1.1 จังหวัดโดยผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นแกนหลักในการบูรณาการส่วนราชการ และ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจไปสู่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี ผู้ปกครองท้องท่ี (กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรภาคประชาชน และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
   3.1.2 ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาในทุกระดับท่ีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐจัดข้ึน 
  3.2 การสร้างความตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
การน้อมนําแนวพระราชดําริในด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ประชาชนในชาติมี
ความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประเทศไทย โดยจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นแกนหลักในการบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัด 
   3.2.1 ร่วมเผยแพร่และสร้างความตระหนักให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี 
ผู้ปกครองท้องท่ี (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี ได้รับรู้และ
ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
   3.2.2 ส่งเสริมและขยายผลการดําเนินการตามแนวพระราชดําริในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
   3.2.3 ให้มีศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกอําเภอเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้และ
เกิดความตระหนักในคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
  3.3 ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
   3.3.1 หน่วยร่วมดําเนินการในพ้ืนท่ี ได้แก่ มท. เป็นเจ้าภาพในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
   3.3.2 หน่วยสนับสนุนการดําเนินงาน ได้แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม 
 

แต่งตั้ง 
28. เรื่อง แต่งตั้ง 

1. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ดํารงตําแหน่างประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย  ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 
   1. นางสาวปองใจ  วิรารัตน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2553 
   2. นางศรีประพา เนตรนิยม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สํานักโรคเอดส์ 
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค  ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ   (ด้านเวชกรรมป้องกัน 
สาขาวัณโรค)  สํานักโรคเอดส์  ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาวัณโรค) สํานักโรค
เอดส์  วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 
   3. นางสาวนิพรรณพร วรมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย  
ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย ต้ังแต่วันท่ี 3 ตุลาคม 2554 
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   4. นายชาญวิทย์ ทระเทพ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข) กลุ่มท่ีปรึกษาระดับ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

2. แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. นายเพ่ิมศักด์ิ  บ้านใหม่ ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่งท่ี
ปรึกษาด้านการดําเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 
  2. นายเชิดศักด์ิ  สันติวรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานัก 3 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษา
ด้านข่าวกรองความม่ันคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ต้ังแต่
วันท่ี 9 ธันวาคม 2554 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

3. รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ประจําประเทศไทย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง อู ตีน์ วีน์ (U Tin Win) 
ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจําประเทศไทยคน
ใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก   ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน อู อ่อง เต็ง (U Aung Thein) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ 
 

4. ขอความเห็นชอบในการขอเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดขอนแก่น 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจําจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้แก่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
มหาสารคาม ชัยภูมิ เลย กาฬสินธุ์ บึงกาฬ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู และอํานาจเจริญ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการของความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีพลวัต
อย่างต่อเนื่อง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 

5 .  แต่ งตั้ ง ข้ า ร าชการพล เ รื อนสา มัญใ ห้ดํ า ร งตํ า แหน่ งประ เภทบริ หา ร ร ะดั บ สู ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
  1. นางรัตนา  ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายปัญญา  แก้วกียูร ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
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  3 .  น า ง ส า ว อ า ภ ร ณ์   แ ก่ น ว ง ศ์ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. นางผานิตย์  มีสุนทร ผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

6. ขอถอดถอนรายช่ือกรรมการองค์การจัดการน้ําเสียเฉพาะรายนายสมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา และ
ขอแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติถอดถอนรายชื่อนายสมเจตน์  ชัยเฉลิมปรีชา ออกจากการเป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 
  2. เห็นชอบแต่งต้ังนายเดช  บุบผาวัลย์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 มีนาคม  2555 เป็นต้นไป 
 

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


