
 
http://www.thaigov.go.th                                                         วันท่ี  1 พฤษภาคม  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมงบประมาณชั้น 3  อาคารรัฐสภา   นางสาวยิ่งลักษณ์   
ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย                     
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี             
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ฉบับท่ี 2)  
   พ.ศ. ....  
  

เศรษฐกิจ 
 7.  เรื่อง   ขออนุมัติเงินอุดหนุน สนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
   ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน  ใน
   โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 15.  เรื่อง  การจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  
   2554/55 ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

สังคม 
 18.    เรื่อง  การอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิม 
   พระเกียรติ 99 รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
   วันสําคัญของโลก เพ่ือฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระ
   สัมมาสัมพุทธเจ้า และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 19.  เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  
  

แต่งต้ัง 
 30. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี 
  2.  การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 
   ประเทศ 
  3.  รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  4.  รัฐบาลสาธารณรัฐซูรินาเมเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  5.  รัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  6.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
  7.  มอบหมายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการใน 
   คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ 

  8.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน (นักบริหารระดับสูง) สถาบันนิติ 
   วิทยาศาสตร์ (กระทรวงยุติธรรม)  
  9.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
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  10. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
  11. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  12. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
 
    

********************************* 
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 ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาลงนามในระเบียบดังกล่าวต่อไป  
   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ตามข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
เพ่ิมรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
 

เศรษฐกิจ 
7. เรื่อง  ขออนุมัติเงินอุดหนุน สนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน  ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการสนับสนุนงบประมาณให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุน
แก่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ม.พ.พ.)  ในการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  ในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ปีละ 10,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี  ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,000,000 บาท สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น          
ได้เสนอต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอขอ              
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
15. เรื่อง การจัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ให้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เม่ือวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2555 และข้อเสนอของ กระทรวงการคลัง (กค.) สําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 ตามท่ี กค. เสนอ ดังนี้ 

1. ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) แยกบัญชีการดําเนินงานและบัญชีธนาคารของ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โดยเฉพาะ เพ่ือให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีชําระคืน ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ให้เสร็จ
สิ้นทุกสิ้นปีงบประมาณหรือไม่เกินปีงบประมาณถัดไปตามผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการจําหน่ายข้าว โดยไม่ต้องรอ
ให้มีการระบายผลิตผลเสร็จสิ้นก่อน เพ่ือให้มีการรับรู้กําไร/ขาดทุนจากการจํานําข้าวในปีนั้น ๆ การชดเชยต้นทุนเงิน
และค่าใช้จ่ายดําเนินงาน รวมท้ังเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการท้ังในส่วนของ ธ.ก.ส. และส่วนท่ีกู้จากสถาบัน
การเงิน เพ่ือมิให้เป็นภาระงบประมาณด้านดอกเบ้ียจ่ายจากหนี้คงค้างโครงการเป็นเวลานาน รวมท้ังเพ่ือให้ ธ.ก.ส. 
สามารถนําเงินไปหมุนเวียนเพ่ือใช้ในโครงการอ่ืนในปีต่อ ๆ ไป หากมีกําไรเกิดข้ึนจากการดําเนินงานหลังจากการ
ระบายผลผลิตหรือสิ้นสุดโครงการฯ ให้ ธ.ก.ส. นําเงินส่งคลังทันที 

2. ให้หน่วยงานดําเนินการท่ีได้จําหน่ายสินค้าตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 ได้แก่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) เม่ือได้รับชําระค่าสินค้าแล้วให้
นําส่งเงินดังกล่าวแก่ ธ.ก.ส. ทันที และ/หรือภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับเงิน หากล่าช้าให้ชําระเบ้ียปรับในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี สําหรับดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บรักษาเงินค่าชําระสินค้า ให้หน่วยงานดําเนินการนําส่งคลังเป็น
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รายได้แผ่นดินทันที เนื่องจากเป็นโครงการท่ีรัฐบาลรับภาระและเป็นรายได้ท่ี อคส. และ อ.ต.ก. ไม่พึงได้ ท้ังนี้ เพ่ือท่ี 
ธ.ก.ส. จะได้นําไปชําระหนี้และลดภาระหนี้เงินกู้ต่อไป 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) โดยกรมการค้าต่างประเทศรายงานผลความคืบหน้าในการ
ดําเนินงาน ระบายข้าว ปริมาณและมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็น
ครั้งคราวตามความเห็นชอบของ กขช. หรือตามท่ีเห็นเหมาะสม โดยไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อปี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีมี
ข้อมูลในการตัดสินใจได้ทันที 

4. ให้ อคส. และ อ.ต.ก. จัดทําเอกสาร/หลักฐานสําหรับเก็บข้อมูลปริมาณข้าวสารท่ีได้จากการสี
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร คุณภาพ และปริมาณข้าวสารท่ีนําออกจากโกดังเป็นรายเดือน แล้วแจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบ
ปริมาณข้าวสารและจํานวนเงินท่ีได้รับสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

5. สําหรับโครงการรับจํานําผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52 ให้ อคส. และ อ.ต.ก. 
สํารวจปริมาณสินค้าในสต็อกของรัฐบาลท่ีเหลืออยู่พร้อมท้ังประเมิณมูลค่าของสินค้าท่ีเหลืออยู่และรายงานให้
คณะรัฐมนตรีและ กค. ทราบตามความเหมาะสมสําหรับการชําระค่าสินค้าในสต็อกรัฐบาลให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55  

6. ให้ ธ.ก.ส. กู้เงินเพ่ือบริหารจัดการหนี้เงินกู้ด้วยการ Refinance หรือ Roll over หรือ 
Prepayment โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 วงเงิน
ไม่เกิน 269,160 ล้านบาท จนกว่าจะมีการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น โดยรัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินและดอกเบ้ียจาก
การกู้เงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง รวมท้ังผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท้ังหมด 

7. ให้ กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินและ
การคํ้าประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ท่ีเกิดจากการกู้เงินและการบริหารจัดการหนี้ของ ธ.ก.ส. โดย กค. คํ้าประกันเงินกู้ใน
แต่ละครั้ง ตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 จํานวนไม่เกิน 269,160 ล้านบาท ได้ตามความ
เหมาะสมและจําเป็น รวมท้ังการบริหารจัดการหนี้ร่วมกับ ธ.ก.ส. ด้วยการ Refinance หรือ Roll over หรือ 
Prepayment โดย กค. คํ้าประกันจนกว่าจะมีการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น รัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินและดอกเบ้ีย
จากการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง รวมท้ังผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท้ังหมด 
 

สังคม 
18.   เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป งาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก เพ่ือฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี 
แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
            คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 
รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก เพ่ือฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี 
แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ระหว่างวันท่ี 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2555 รวม 15 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาห่งชาติ (พศ.) เสนอ 
            สาระสําคัญของเรื่อง 
            พศ. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญของโลกในส่วนภูมิภาค ประจําปี 2555 (ซ่ึงแต่งต้ังตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี 125/2555 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555) เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ท่ีประชุมได้มีมติ 
            1. ให้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก เพ่ือฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
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เจ้า และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันท่ี 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 
2555 รวม 15 วัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ียังประโยชน์สูงสุด ให้เกิดต่อกุลบุตรท่ีมีจิตจงรักภักดี ให้ได้เข้า
มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา และร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ อบรมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย 
ตามหลักสัมมาปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเทิดทูน แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของชาติ สมกับเป็นโอกาสพิเศษ
ท่ีพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมยาวนานท่ีสุดในโลก โดยผู้เข้าร่วม
โครงการอุปสมบท มีจํานวน 199 คน 
            2. พศ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าร่วมโครงการ
อุปสมบท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
ดังกล่าว เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน และเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
19. เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์              
พ.ศ. 2555  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ด้วยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดย
สอบถามประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 
31,840 ครัวเรือนต่อเดือน สําหรับในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้ว่างงาน
ลดลง 1.2 หม่ืนคน (จาก 2.68 แสนคน เป็น 2.56 แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554 หาก
เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 5.9 หม่ืนคน (จาก 3.15 แสนคน เป็น 2.56 
แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ผู้ท่ีอยู่ในวัยกําลังแรงงาน 
  ผู้ท่ีอยู่ในวัยกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น 38.80 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 38.06 ล้านคน ผู้
ว่างงาน 2.56 แสนคน และผู้ท่ีรอฤดูกาล 4.84 แสนคน ท้ังนี้ ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลา
เดียวกันกับปี 2554 จํานวน 7.2 แสนคน (จาก 38.08 ล้านคน เป็น 38.80 ล้านคน) 
  2. ผู้มีงานทํา 
  ผู้มีงานทํา 38.06 ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554 จํานวน 5.1 แสนคน (จาก 
37.55 ล้านคน เป็น 38.06 ล้านคน) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 ซ่ึงมีผู้ทํางานเพ่ิมข้ึนและลดลงในสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
   2.1 ผู้ทํางานเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ผู้ทํางานในสาขาการเกษตร เพ่ิมข้ึน 5.2 แสนคน (จาก 12.93 
ล้านคน เป็น 13.45 ล้านคน) สาขาการผลิต เพ่ิมข้ึน 5.6  แสนคน (จาก 5.42 ล้านคน เป็น 5.98 ล้านคน) สาขาการ
บริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 6.0 หม่ืนคน (จาก 1.62 ล้านคน เป็น 
1.68 ล้านคน) สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัยเพ่ิมข้ึน 5.0 หม่ืนคน (จาก 0.38 ล้านคน เป็น 0.43 ล้าน
คน) ตามลําดับ 
   2.2 ผู้ทํางานลดลง ได้แก่ ผู้ทํางานในสาขาการก่อสร้าง ลดลง 1.80 แสนคน (จาก 2.72 
ล้านคน เป็น 2.54 ล้านคน) สาขาท่ีพักแรมและการบริการด้านอาหาร 1.50 แสนคน (จาก 2.51 ล้านคน เป็น 2.36 
ล้านคน) สาขาการศึกษา 1.1 แสนคน (จาก 1.39 ล้านคน เป็น 1.28 ล้านคน) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 8.0 หม่ืนคน (จาก 6.19 ล้านคน เป็น 6.11 ล้านคน) สาขากิจกรรมบริการด้านอ่ืน 
ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกายการดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแห้ง เป็นต้น 3.0 
หม่ืนคน (จาก 1.75 ล้านคน เป็น 0.72 ล้านคน) สาขาการขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 2.0 หม่ืนคน (จาก 1.07 ล้าน
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คน เป็น 1.05 ล้านคน) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2.0 หม่ืนคน (จาก 0.66 ล้านคน เป็น 
0.64 ล้านคน) และสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 1.0 หม่ืนคน (จาก 0.11 ล้านคน เป็น 0.10 ล้านคน) ตามลําดับ 
  3. ผู้ว่างงาน 
   3.1 ผู้ว่างงานท่ัวประเทศมีจํานวน 2.56 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7 ของ
กําลังแรงงานรวม (ลดลง 1.2 หม่ืนคน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554) ประกอบด้วยผู้ว่างงานท่ีไม่
เคยทํางานมาก่อนจํานวน 8.3 หม่ืนคน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานท่ีเคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.73 แสนคน โดยเป็นผู้
ว่างงานท่ีมาจากภาคการบริการและการค้า 8.0 หม่ืนคน ภาคการผลิต 6.3 หม่ืนคน และภาคเกษตรกรรม 3.0           
หม่ืนคน 
                               3.2 ผู้ว่างงานท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 8.8 หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 6.8 หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.8 หม่ืนคน ระดับประถมศึกษา 3.1 หม่ืนคน และไม่มีการศึกษา
และตํ่ากว่าประถมศึกษา 2.1 หม่ืนคน ตามลําดับ 
                               3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 7.2 หม่ืนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.8 หม่ืนคน 
ภาคเหนือ 5.3 หม่ืนคน กรุงเทพมหานคร 3.3 หม่ืนคน และภาคใต้ 3.0 หม่ืนคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน
กรุงเทพมหานครมีอัตราการว่างงานสูงสุด ร้อยละ 0.8 ส่วนภาคท่ีมีอัตราการว่างงานตํ่าสุดเป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.5  
 
 

แต่งตั้ง 
เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 84/2555 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี  
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 75 วรรคสอง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งและเพ่ือให้การจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน               
พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าท่ี ดังนี้  
  1. องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรง
ไพศาล)  เป็น ประธานกรรมการ    รองประธานกรรมการ ประกอบด้วย  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี             
(นางนลินี ทวีสิน)  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายนิรุตติ  คุณวัฒน์)   โดย
มีกรรมการ ประกอบด้วย  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการร่วม  ประกอบด้วย  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ีได้รับ
มอบหมาย  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ท่ีได้รับมอบหมาย  รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ีได้รับมอบหมาย    และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย  เจ้าหน้าท่ี            
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ีได้รับมอบหมาย จํานวน 2 คน  เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีได้รับมอบหมาย จํานวน 2 คน   และเจ้าหน้าท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ีได้รับ
มอบหมาย จํานวน 2  คน   
  2. อํานาจหน้าท่ี 
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   2.1 กําหนดรูปแบบ และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน  
   2.2 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
   2.3 ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้   
   2.4 ดําเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สําหรับการ
เบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.  2555 เป็นต้นไป 
 
  2. การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศ (กนภอ.) ดังนี้  
   นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นรองประธานคนท่ี 1 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานคนท่ี 2 กรรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และนายพันศักด์ิ  วิญญรัตน์ โดยมี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร สันติเมทนีดล) และ
นายพลช หุตะเจริญ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าท่ี  กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ประเทศไทย เพ่ือการฟ้ืนฟูประเทศ เสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ สร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุน นักท่องเท่ียวท้ังในภายในและต่างประเทศ กําหนด
กลไกในการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ ท้ัง
ภาคการผลิต การค้า และการบริการ ให้สามารถนํามาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างมูลค่า 
และนําไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทย   
 
  3. รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทย 
ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายดาเมียง โลรา (Mr. Damien Loras) ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้ มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายกิลดา เลอ ลีเดก (Mr. Gildas Le Lidec) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  4. รัฐบาลสาธารณรัฐซูรินาเมเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐซูรินาเมมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นางติติ อะมินา ปาร์ดี (Ms. Titi Amina Pardi) ให้
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ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูรินาเม ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถ่ิน
พํานัก ณ กรุงจาการ์ตา ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  5. รัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศ
ไทย ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเกซัง วังดี (Mr. Kesang Wangdi) ให้ดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเชริง ดอร์จี (Mr. Tshering Dorji) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  6. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายสมคิด ศริ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด 
สํานักงานท่ีดิน กรุงเทพมหานคร กรมท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 11 มกราคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

 7. มอบหมายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการ
บูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ ดังนี้  1. 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ี 1          2. 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล) เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ี 2  

 
 8. ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน (นักบริหารระดับสูง) สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ (กระทรวงยุติธรรม)  
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ ผู้อํานวยการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงดํารงตําแหน่งติดต่อกันครบ 4 ปี ในวันท่ี 8 เมษายน 2555 ต่อไปอีก    
1 ปี (ครั้งท่ี 1) ต้ังแต่วันท่ี 9 เมษายน 2555 ถึงวันท่ี 8 เมษายน 2556 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
 
  9. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แทนตําแหน่งท่ีว่าง ดังนี้ 1. นางอัมพร  นิติสิริ 2. นายสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ์         
3. นายยงยุทธ  ชัยพรหมประสิทธิ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  10. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ
ตลาดแทนกรรมการอ่ืนซ่ึงได้พ้นจากตําแหน่งก่อนถึงวาระเนื่องจากลาออก จํานวน 2 คน ดังนี้ 1. นายพงศ์นิตย์       
ศิธราชู แทนนายธนาวุฒิ  ภักตรนิกร (เปลี่ยนชื่อเป็นนายวีระวัฒน์) 2. นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ แทนนายสุพันธุ์  
มงคลสุธี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  
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  11 .  ก ารแต่ งตั้ ง ข้ า ราชการพล เรื อนสา มัญ ประ เภทบริ หารระดับ สู ง  (กร ะทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย เลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร
ระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย รวม 7 ราย ดังนี้  
   1. ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้  
    1.1 ย้าย นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ไปแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ตําแหน่งว่าง)  
   1.2 ย้าย นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรม
ควบคุมมลพิษ  
    1.3 ย้าย นางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง 
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    1.4 ย้าย นายเกษมสันต์  จิณณวาโส อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    1.5 ย้าย นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
   2. เลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
    2.1 เลื่อนและแต่งต้ังนายนพพล  ศรีสุข รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมทรัพยากร
ธรณี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    2.2 เลื่อนและแต่งต้ังนายสันติ  บุญประคับ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  12. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนจํานวน 1 คน ใน
คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า คือ พลอากาศเอก ณรงค์ศักด์ิ  สังขพงศ์ ซ่ึงเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เพ่ือทดแทนตําแหน่งของกรรมการเดิมท่ีลาออกไป ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498 มาตรา 15  

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


