
http://www.thaigov.go.th                                                           วันท่ี 17 เมษายน 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

  
กฎหมาย 

  5.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
    รวม 3 ฉบับ 
  13.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
    เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
    (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ 
 
  17.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม 
 

สังคม 
  18.  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
    “โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”  
  
 

แต่งตั้ง 
 24.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
   1. แต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
   2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
      (กระทรวงยุติธรรม)  
   3. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  กระทรวงมหาดไทย 
   
  

********************************* 
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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กฎหมาย 
 
5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
รวม 3 ฉบับ  ท่ีตรวจพิจารณาแล้ว  ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ได้เห็นชอบด้วยและยืนยันขอให้ดําเนินการต่อไป 
ดังนี้   
  1. ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังสภาวัฒนธรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่ีมา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาจํานวนกรรมการและสมาชิก  
วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานและสภาวัฒนธรรม  
พ.ศ. .... และ  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทน
ของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... กําหนดให้จัดต้ังสภาวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร  สภาวัฒนธรรมเขต  สภาวัฒนธรรมแขวง  สภาวัฒนธรรมเทศบาล  สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ และสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่ีมา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาจํานวนกรรมการและสมาชิก  
วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานและสภา
วัฒนธรรม  พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญ ดังนี้  
   2.1 กําหนดการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (ร่างข้อ 1  ถึงร่างข้อ 4)  
   2.2 กําหนดท่ีมา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จํานวน กรรมการและสมาชิก วาระ
การดํารงตําแหน่ง การพันจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมตําบล 
(ร่างข้อ 5 ถึงร่างข้อ 9)  
   2.3 กําหนดท่ีมา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จํานวน กรรมการและสมาชิก วาระ
การดํารงตําแหน่ง การพันจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมอําเภอ 
(ร่างข้อ 10 ถึงร่างข้อ 12)  
   2.4 กําหนดท่ีมา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จํานวน กรรมการและสมาชิก วาระ
การดํารงตําแหน่ง การพันจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
(ร่างข้อ 13 ถึงร่างข้อ 15)  
   2.5 กําหนดท่ีมา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จํานวน กรรมการและสมาชิก วาระ
การดํารงตําแหน่ง การพันจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย (ร่างข้อ 16 ถึงร่างข้อ 19)  
   2.6 กําหนดท่ีมา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จํานวน กรรมการและสมาชิกวาระ
การดํารงตําแหน่ง การพันจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
(ร่างข้อ 20 ถึงร่างข้อ 23)  
   2.7 กําหนดหลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน และองค์ประชุมในการประชุมสภา
วัฒนธรรม  (ร่างข้อ 24 ถึงร่างข้อ 29)  
   2.8 กําหนดการบริหารจัดการและการดําเนินการของสภาวัฒนธรรม (ร่างข้อ 30 ถึง                  
ร่างข้อ 39)  
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  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบ
แทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   3.1 กําหนดให้ศิลปินแห่งชาติมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ สาขา
ศิลปะการแสดง และสาขาวรรณศิลป์ (ร่างข้อ 3)  
   3.2 กําหนดคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ (ร่างข้อ 5)  
   3.3 กําหนดให้ศิลปินแห่งชาติจะต้องมีผลงานทางด้านศิลปะท่ีมีคุณค่าและมาตรฐานตามท่ี
กําหนด (ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 7)  
   3.4 กําหนดให้สภาวัฒนธรรม  องค์กรวิชาชีพ   สถาบันการศึกษา  สถาบันทางศิลปะ  และ
เครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ัวประเทศเป็นผู้เสนอรายชื่อและผลงานของบุคคลซ่ึงสมควรหรือเหมาะสมเป็นศิลปิน
แห่งชาติ (ร่างข้อ 8)  
   3.5 กําหนดให้จ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมเพ่ือให้ประโยชน์ตอบแทนของ
ศิลปินแห่งชาติ (ร่างข้อ 12) 
   3.6 กําหนดให้ศิลปินแห่งชาติได้รับประโยชน์ตอบแทนท่ีกําหนด (ร่างข้อ 13)  
    
13. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....  ตามท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
            สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
            กําหนดให้คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 ประธานผู้แทนการค้าไทยและผู้แทนการค้าไทยตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจออกบัตร
ประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังกล่าว (ร่างข้อ 3)  
 
 

เศรษฐกิจ 
 
17. เรื่อง การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
โดยให้มีการนําเข้าน้ํามันปาล์มเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือมิให้กระทบต่อเกษตรกร หลังจากนั้นให้ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ 
หากยังมีความจําเป็นต้องนําเข้าเพ่ิมเติมก็ให้พิจารณาทยอยนําเข้าครั้งละไม่เกิน 10,000 ตัน จนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย โดยเบ้ืองต้นกําหนดให้มีการนําเข้ารวมไม่เกิน 40,000 ตัน โดยมีกรอบการนําเข้า ดังนี้ 
  1. ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นําเข้าน้ํามันปาล์ม (อคส. ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าภายใต้
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน) ตามปริมาณท่ีกําหนดในราคาท่ีเหมาะสม 
  2. กรมการค้าภายในเป็นผู้จัดสรรน้ํามันปาล์มดิบ ให้แก่สมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาล์ม เพ่ือจําหน่ายต่อ
ให้แก่โรงกลั่นน้ํามันปาล์มผลิตน้ํามันพืชปาล์ม และจําหน่ายปลีกในราคาไม่เกินขวดลิตรละ 42.00 บาท 
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สังคม 
 
18. เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ “โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ตามท่ี 
รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)  ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ เสนอและมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน เผยแพร่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 
  โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือระดมประชาชนสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ร่วมกันแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี 
ด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”  
  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ และทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน” 
  2. เพ่ือใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็ง           
พลังแผ่นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนท่ัวประเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่เดิมจํานวน 12,189 แห่ง สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างเห็นผลชัดเจน 
  2. หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีจะเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2555 จังหวัดละ 20-50 
หมู่บ้าน/ชุมชน ข้ึนอยู่กับความพร้อมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละจังหวัด โดยเน้นกระบวนการ 
ข้ันตอน และการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละจังหวัด โดยเน้น กระบวนการ ข้ันตอน และการ
ดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงคุณภาพเป็นหลัก 
  3. สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกอําเภอ/เขต อย่างน้อยอําเภอ/เขตละ 
1 แห่ง รวม 928 แห่ง และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งให้บูรณาการ
กับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นต้นแบบระดับจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง และพ้ืนท่ีชายแดน
อีก 3 แห่ง รวม 80 แห่ง เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 พรรษา มหาราชินี 
  แนวทางและกลยุทธการดําเนินการ ประกอบด้วย 6 แนวทางหลัก ได้แก่ 
  1. แนวทางท่ี 1  การสร้างกระแสความต่ืนตัวและประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น เพ่ือรณรงค์กระตุ้นจิตสํานึก สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน และประชาชน ให้เกิดความต่ืนตัวกระทําความดีต่อต้านยาเสพติด และร่วมเป็นส่วน
หนึ่งเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปณิธาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  2. แนวทางท่ี 2 การสร้างความม่ันคงให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ท่ีได้รับแต่เดิม ให้สามารถ
ลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ โดยเน้นบทบาทภาคประชาชนสมานฉันท์ และสามัคคี เสริมบทบาทแกนนํา
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 
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  3. แนวทางท่ี 3  สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง 1 อําเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และให้มีการบูรณาการกับ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยกําหนดหมู่บ้านตัวอย่าง 80 แห่ง เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 
  4. แนวทางท่ี 4 ขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพ่ิมใหม่ในปี 2555 จังหวัดละ 20-50 แห่ง 
โดยยึดหลักคุณภาพในทุกกระบวนการ เพ่ือให้ได้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีจะเข้ารับพระราชทานเชิงคุณภาพ 
  5. แนวทางท่ี 5 สร้างกระแส สร้างกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน หากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนท่ัวประเทศได้กระทําอย่างพร้อมเพรียง
กันแล้วย่อมเกิดเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ ท้ังพลังแห่งความสามัคคี พลังแห่งความดี และพลังแห่งความจงรักภักดี 
  6. แนวทางท่ี 6  การพัฒนาความพร้อมการดําเนินงานเชิงคุณภาพ ท้ังการพัฒนาวิทยากร 
กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอําเภอ 
จังหวัด ภาค ประเทศ การพัฒนากลไกผู้ประสานงานกลางกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพ้ืนท่ี และการพัฒนาองค์
ความรู้ และจัดระบบข้อมูล เพ่ือให้โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชินีอย่างสมพระ
เกียรติ และเป่ียมไปด้วยความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
  1. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นกลไกบริหารจัดการโครงการ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีบทบาทหน้าท่ี การวางกรอบนโยบาย มาตรการ กลยุทธ แนวทางการปฏิบัติ 
  2. ระดับส่วนกลาง มีคณะกรรมการอํานวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี (คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 80 พรรษา) 
  3. ระดับจังหวัด โดย ศพส.จ./กทม. เป็นกลไกบริหารจัดการสูงสุดในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินใน
ระดับจังหวัด และมีการจัดต้ังกลไกเพ่ิมเติม ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 80 พรรษาระดับจังหวัด หรือ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 
  4. ระดับอําเภอ โดย ศพส.อ./ข. เป็นกลไกบริหารจัดการในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับ
อําเภอ/เขต และมีการจัดต้ังกลไกเพ่ิมเติม ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 80 พรรษาระดับอําเภอ/เขต 
หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ/เขต 
  งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ ประกอบด้วย งบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส. 
งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย งบจังหวัด งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบสมทบจากหมู่บ้าน/ชุมชน และงบ
กลางของรัฐบาล 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ มีนาคม 2555 – ธันวาคม 2555 
 
 

แต่งตั้ง 
 
24. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. แต่งตั้งข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ัง นายอนุสรณ์  สุขแสงทอง  ท่ีปรึกษาระบบ
ราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคล
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์   
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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  2. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายณรงค์ รัตนานุกูล  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดํารง
ตําแหน่ง  ท่ีปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์   
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  3. แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 10 ราย ดังนี้  
  1.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ  อธิบดี กรมท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายบุญเชิด  คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลําปาง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) 
กรมท่ีดิน 
  3. นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดระยอง  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําปาง 
  4. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดตรัง  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด            
(นักปกครองสูง)  จังหวัดระยอง 
  5. นายธีระยุทธ  เอ่ียมตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดํารงตําแหน่ง            
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง 
  6. นายเชิดศักด์ิ  ชูศรี   ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  ให้ดํารงตําแหน่ง           
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  7. นายสมศักด์ิ  ขําทวีพรหม  ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  8. นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง)  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  9. นายชัยโรจน์ มีแดง   ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
(นักปกครองสูง)  จังหวัดพิษณุโลก  
  10. นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง)  จังหวัดนครสวรรค์ 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

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


