
http://www.thaigov.go.th                                                           วันท่ี 5 มิถุนายน 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย                     
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
   1.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืน 
    นอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี  ..) พ.ศ. .... 
  6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีสําหรับการซ้ือรถยนต์คันแรก)  
   

เศรษฐกิจ 
 17.  เรื่อง  การขออนุมัติค่าใช้จ่ายการระบายข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกร ตามโครงการรับ
   จํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 
  

การศึกษา 
  28.  เรื่อง   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)  
    ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

แต่งตั้ง 
  29.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1.  การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
  2.  การมอบหมายให้รัฐมนตรีติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานป้องกันและบรรเทา
   ปัญหาอุทกภัย 
 3.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 4.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 6.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
 7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ  
 8.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 9.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้ 
  สาธารณะ  
  10. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย       
  (นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ)  
 11. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (กระทรวงคมนาคม)  
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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 
 1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทใน
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  มท. เสนอว่า  
  1. กฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554  ประกอบด้วย กฎหมายจํานวน 19 ฉบับ ดังนี้  (1) 
กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน  (2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (3) 
กฎหมายว่าการควบคุมการเรี่ยไร (4) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (5) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  (6) กฎหมายว่าด้วยการพนัน  (7) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ  (8) กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข  (9) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน (10) กฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ี (11) กฎหมายว่า
ด้วยภาษีป้าย (12) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (13) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดน (14) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา  (15) กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยโรงแรม (16) 
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (17) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ (18) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  (19) 
กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  เว้นแต่ความผิดท่ีมีโทษ
ตามมาตรา 72 มาตรา 72 ทวิ มาตรา 73 มาตรา 74 และมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 2590 โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจเป็นผู้สอบสวน   
  2. กฎกระทรวงตามข้อ 1 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2554 และจะมีผล
ใช้บังคับในวันท่ี 17 มิถุนายน 2555 ซ่ึงพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบท้ังระบบ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจ   
  3. โดยท่ีกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างท่ีทําการ
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองและห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี และการให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองและพนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจต่างมีหน้าท่ีสอบสวนด้วยกันท้ัง
สองฝ่ายตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ  จํานวน 19 ฉบับนั้น  อาจทําให้ประชาชนเกิดความสับสน  สมควรให้
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทําการสอบสวนความผิดท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงตามกฎหมาย 16 ฉบับ ซ่ึงเป็น
ภารกิจหลักของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองโดยตรง  และเป็นคดีท่ีไม่ซับซ้อน  อัตราโทษไม่สูง ท้ังนี้  ให้พนักงาน
สอบสวนฝ่ายตํารวจเป็นผู้สอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  และ
กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด   ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  เนื่องจากมีสถิติการ
เกิดคดีสูงและอาจเก่ียวพันกับอาชญากรรมร้ายแรง ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของตํารวจ  
  4. ดังนั้น  จึงควรทําการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภท
ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 โดยตัดกฎหมายว่าด้วยการ
พนัน  กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และกฎหมายว่าอาวุธปืนฯ รวมจํานวน 3 ฉบับดังกล่าวออก   และยกเลิกการ
กําหนดให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนไว้ ณ ท่ีทําการพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรณีจําเป็นต้องควบคุม
ผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมอบตัวผู้ต้องหาฝากควบคุมไว้ ณ สถานีตํารวจแห่ง
ท้องท่ีนั้นและให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้รับผิดชอบทําการควบคุมไว้ 
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. กําหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีสอบสวนคดีอาญาในความผิดตามกฎหมาย 
จํานวน 16 ฉบับ (ร่างข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2)  
  2. กําหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมอบตัวผู้ต้องหาฝากควบคุมไว้  ณ สถานีตํารวจแห่ง
ท้องท่ีนั้นและให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้รับผิดชอบทําการควบคุมไว้ (ร่างข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7)  
 
5.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี  ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี  ..) พ.ศ. .... ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)  ตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาพผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 
 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดการแบ่งส่วนราชการใหม่โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ราชการ ดังนี้  (1) สํานักงานรัฐมนตรี            
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง (3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (4) กรมกิจการผู้สูงอายุ (5) กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (6) กรมประชาสงเคราะห์ และ (7) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ร่างมาตรา 3  แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 17)  

2. กําหนดให้โอนบรรดาอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเป็นของส่วนราชการเดิมใน พม. และของข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการเดิมใน พม. ไปเป็นอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) (ร่างมาตรา 4 ร่างมาตรา 6  ร่างมาตรา 9 ร่างมาตรา 13 ร่างมาตรา 
16 และร่างมาตรา 19)  

3. กําหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการเดิมใน พม. ไปเป็นของส่วนราชการท่ีปรับปรุงโครงสร้างใหม่ใน พม. 
(ร่างมาตรา 5 ร่างมาตรา 7 ร่างมาตรา 10 ร่างมาตรา 14 ร่างมาตรา 17 และร่างมาตรา 20)  

4. กําหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และ
ผู้สูงอายุ  เฉพาะกองกลาง  หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด โดยให้คํานึงถึงความสมัครใจของผู้ท่ีถูกโอน
ประกอบกับประโยชน์ของราชการด้วย (ร่างมาตรา 11)  

5. กําหนดให้โอนกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายเฉพาะในส่วนราชการเดิมใน พม. ไปเป็นของส่วน
ราชการท่ีปรับปรุงโครงสร้างใหม่ใน พม. (ร่างมรตรา 8  ร่างมาตรา 12 ร่างมาตรา 15 และร่างมาตรา 18)  

6. กําหนดให้โอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการเดิมใน พม. และของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการเดิมใน 
พม.  ท่ีมีอยู่ตามกฎหมายเฉพาะ ไปเป็นของส่วนราชการท่ีปรับปรุงโครงสร้างใหม่ใน พม. หรือของเจ้าหน้าท่ีของส่วน
ราชการท่ีปรับปรุงโครงสร้างใหม่ใน พม. แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา 21)  

7. กําหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ้างถึงส่วนราชการเดิมของ พม. และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการเดิม 
ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการท่ีปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการท่ี
ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ใน พม. แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา 22)  
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6.เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีสําหรับการซ้ือรถยนต์คันแรก)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี ..  (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีสําหรับการซ้ือรถยนต์คันแรก) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอว่า  
  1. รัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สร้างความ
สมดุลและความเข็มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค ลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของ
ประชาชนท่ัวไป ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรก อันจะเป็นการสนับสนุน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
  2. กรมสรรพากรพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ท่ีได้รับจาก
รัฐจากการซ้ือรถยนต์คันแรก  เป็นจํานวนเท่ากับภาษีสรรพาสามิตของรถยนต์ท่ีซ้ือแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ท้ังนี้ 
เฉพาะรถยนต์คันแรกท่ีซ้ือระหว่างวันท่ี 16 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 อันจะเป็นการสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้เงินได้ท่ีได้รับจากรัฐ  สําหรับการซ้ือรถยนต์คันแรกเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้น
ไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ เป็นจํานวนเท่ากับภาษีสรรพาสามิตของรถยนต์ท่ีซ้ือแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
ท้ังนี้ เฉพาะรถยนต์คันแรกท่ีซ้ือระหว่างวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  (ร่างข้อ 1)  
  2. กําหนดให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป            
(ร่างข้อ 2)  
 

เศรษฐกิจ 
17. เรื่อง การขออนุมัติค่าใช้จ่ายการระบายข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกร ตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต 2554/55 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติค่าใช้จ่ายการขนย้ายข้าวเปลือกจากยุ้งฉางเกษตรกรถึงจุดรับมอบข้าวเปลือกให้
เกษตรกร จํานวน 176,910.04 ตัน ในอัตราไม่เกินตันละ 300 บาท เป็นเงินท้ังสิ้น 53.07 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ภายใน
กรอบวงเงินและปริมาณตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2555 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ีได้รับจัดสรรภายใต้โครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร รายการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรับจํานําผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 ซ่ึงค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าวได้ครอบคลุม
ถึงการดําเนินการตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ไว้ด้วยแล้ว  ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ  
 

การศึกษา 
28. เรื่อง  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติในหลักการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559 ) 
ของ ศธ. 
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  2. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ของศธ.  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. ศธ. รายงานว่า  สืบเนื่องจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2550 – 2554) ของศธ.  สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   จึงมีความจําเป็นท่ี
จะต้องเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
    1.1 วิสัยทัศน์ 

 คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาค 
  1.2 พันธกิจ 
     1.2.1 สร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 
    1.2.2 จัดการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
ประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
        1.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
     1.2.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  1.3 ยุทธศาสตร์    
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมโอกาสให้คนพิการไดร้ับบริการทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ :  คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษา  
อาชีพ สังคม ได้อย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
  มาตรการ : 
  1. จัดระบบค้นหา คัดกรอง วินิจฉัย การดูแลช่วยเหลือ และประเมินสมรรถภาพพ้ืนฐาน 
ของคนพิการเพ่ือเข้ารับการศึกษา 
  2. พัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูลคนพิการ ด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ  
  3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
และการศึกษาทางเลือก โดยเฉพาะศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็น 
พิเศษของคนพิการทุกประเภท และทุกระดับ 
  4. เพ่ิมจํานวนสถานศึกษา สาขา ห้องเรียน และเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ในการจัด
การศึกษาให้กับคนพิการอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมและ
ห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก 

ฯลฯ 
                    ยุทธศาสตร์ 2 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การวัด และประเมินผลให้ 
เหมาะสมสําหรับคนพิการ  
  เป้าประสงค์ :  คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระบบ 
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล และมีทักษะการดํารงชีวิตสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพา 
ตนเองได้  
  มาตรการ  : 
  1. ส่ ง เสริมการวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตร นวัตกรรม 
ในการจัดการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
กับความต้องการจําเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
    2.  พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
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  3. ส่ ง เ สริ ม ให้ มี การ บูรณาการการใช้หลั กสู ตร ในการจั ดการ ศึกษาสํ าหรั บคนพิการ 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมการมีงานทําของคนพิการ 

ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
  เป้าประสงค์  :  ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีมาตรฐานครู 
อง ค์ความรู้ ทักษะสมรรถนะในการจัดการ ศึกษาสํ าหรับคนพิการในทุกระบบ ทุกรูปแบบการ ศึกษา   
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
   มาตรการ   :  
  1.  ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ 
     2.  ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตครูการศึกษาพิเศษ ให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบ
และรูปแบบการศึกษา 
    3.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เก่ียวข้องในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 

ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ 4  พัฒนาคณุภาพสถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้สําหรับคนพิการ 
  เป้าประสงค์  :  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ท่ีคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเสมอภาค 
  มาตรการ :     
  1.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้มีระบบการประกันคุณภาพและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  
   2.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
    3.  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน 

ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   
  เป้าประสงค์  :  องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี ทุกสถาบัน มีศักยภาพ
สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง และยั่งยืน  
  มาตรการ  :   
  1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   2.  ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน ฯลฯ         
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

ฯลฯ 
   ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  เป้าประสงค์  :    
  1.  คนพิการเข้าถึงและได้ประโยชน์จากระบบการบริการด้านการศึกษา อาชีพ  
      2.  จัดต้ังและสนับสนุนสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเทียบเท่ากรม  
  มาตรการ   :   
  1. จัดทําแผนแม่บทในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้ครอบคลุมทุกระดับและประเภทความ
พิการ 



 8 

    2. ส่งเสริม การวิจัย พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการของแต่ละ
ประเภทความพิการในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 
            3. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 
    4. กําหนดนโยบายด้าน การบริหาร และกลไกการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพร้อมจัดทํา
แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
   5.  ยกระดับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเทียบเท่ากรม 

ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ 7  ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณเพ่ือการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  เป้าประสงค์ :   ระบบการเงิน การคลังและงบประมาณท่ีสามารถทําให้เกิดรายได้นําไปพัฒนา
คุณภาพ  การศึกษาอาชีพสําหรับคนพิการให้มีชีวิตในสังคมอย่างม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรการ    : 
    1. เร่ งรัดให้ มีรายได้จากการออกสลากการกุศล และภาษีของสินค้าท่ี เป็นต้นเหตุแห่ง 
ความพิการเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
    2. ให้รัฐบาลเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  
เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
    3. ส่งเสริมสนับสนุน ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
โดยเฉพาะระบบร่วมทุน ฯลฯ 

 
แต่งตั้ง 

29.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบเสนอ ดังนี้   
  องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี  
  คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ (ฉบับปรับปรุง)   
  ตามท่ีรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.4 
ซ่ึงจะได้ดําเนินการเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการปฏิรูปการจัดการท่ีดิน โดยให้มีการกระจายสิทธิท่ีดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือ
วันท่ี 15 มกราคม 2555 และวันท่ี 31 มกราคม 2555 แต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการบริหารท่ีดินเชิงระบบ นั้น 
  เพ่ือให้การดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวมีการบริหารจัดการท่ีดินอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน  จึงอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ข้อ 
1.12, 1.13, 1.14 และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้อ 2.1, 2.2 ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบ ดังนี้  รองนายกรัฐมนตรี (ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย) เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 2  กรรมการ ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประธานกรรมการ แต่งต้ังจํานวน 3 คน  และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีอธิบดีกรมท่ีดิน เป็น
กรรมการและเลขานุการ  ผู้แทนกรมท่ีดินท่ีได้รับมอบหมาย จํานวน 2 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  2. อํานาจหน้าท่ี 
   2.1 ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีท่ีดินทํากิน พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวท้ังหมด 
   2.2 เสนอความเห็น และแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดิน เพ่ือให้มีการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับท่ีดินของประเทศ การจําแนกการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างชัดเจน  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 
การจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน และการวางแผนการบริหารท่ีดินให้มีความสอดคล้องกับการผังเมือง การชลประทาน และ
การระบายน้ํารวมท้ังสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีความครอบคลุม  และสามารถบูรณาการให้บังเกิด
ผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล  
   2.3 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น  
   2.4 ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือเอกสารหลักฐานจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้ 
   2.5 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  
   2.6 ดําเนินการอ่ืน  ๆ  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน  ๆ  ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้
เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากกรมท่ีดิน  
 
  2. การมอบหมายให้รัฐมนตรีติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบการมอบหมายรัฐมนตรีติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานป้องกันและบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย  และเพ่ือดําเนินการเร่งรัดการติดตามผลการดําเนินงาน ตามท่ีได้รับมอบหมายต่อไป 
  2. ให้กระทรวงต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมาย เสนอข้อมูล
ประสานงาน อํานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
  3. ให้รัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมาย รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทุกสัปดาห์ 

 
การมอบหมายรัฐมนตรี ติดตามการดําเนินงานโครงการเยียวยา การฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

อย่างบูรณาการ  งบกลาง พ.ศ. 2555 และโครงการบริหารจัดการน้ํา  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (งบเงินกู้) 

จังหวัด ผู้รับผิดชอบ จํานวน  
โครงการย่อย 
(ประมาณ)  

ทุกจังหวัด (ต้นน้ํา, กลางน้ํา, ปลายน้ํา) 
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) 
เชียงใหม่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 48 
ลําพูน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 26 
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ลําปาง นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 36 
2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจ  เอกเฉลิม อยู่บํารุง)  
เชียงราย  นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 24 
พะเยา นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 5 
น่าน  นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 36 
แพร่  นายวรวัจน ์เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 28 
3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนกลาง รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)  
ตาก พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 34 
สุโขทัย นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 39 
อุตรดิตถ์ นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 34 
พิษณุโลก  นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 49 
4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  
กําแพงเพชร นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ 
35 

พิจิตร นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 51 
นครสวรรค์ นายปรีชา เร่งสมบรูณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
65 

อุทัยธานี พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 36 
5. กลุ่มจังหวัดภาคกลางและกทม. รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)  
ชัยนาท  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38 
อ่างทอง นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 49 
ลพบุรี 53 
สระบุรี 

พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
48 

สุพรรณบุรี นายสุรวิทย์ คนสมบรูณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 47 
สิงห์บุรี นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 41 
พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา บรุณศิริ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 88 
นครนายก นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
32 

ปราจีนบุรี นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 43 
ฉะเชิงเทรา  

 
 นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

43 

นครปฐม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 50 
นนทบุรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 57 
ปทุมธานี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
94 

สมุทรปราการ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 27 
สมุทรสาคร นายชูชาติ หาญสวัสด์ิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 32 
กรุงเทพมหานครและ
ส่วนกลาง 

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 175 



 11 

 
  3. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง 2 ราย ดังนี้ 1. นายสุรนันทน์  เวชชาชวีะ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี              
2. นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์ ให้ดํารงตําแหน่ง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
  4. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง 2 ราย ดังนี้ 1. นายประทวน  เขียวฤทธิ์ ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 2. นายกฤษ  ศรีฟ้า ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล)  
 
  5. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายสิน  กุมภะ 2. พลโท มะ  โพธิ์งาม  โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนาม
ในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป    
 
  6. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นายพัฒนาชาติ  กฤดิบวร 
รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  7. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง นายโชติ  
ตราชู เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ําบาดาลในคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 
2555 เป็นต้นไป  
 
  8. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็น
กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จํานวน 9 คน  เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชุดปัจจุบันครบวาระแล้ว โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายสาคร  ศิริชัย         
2. นายพงษ์ภัทร  สุวรรณศิริเขต 3. พลเอก ภัทรินทร์  ลีลายุทธ 4. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 5. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหม
วงศ์  6. นายทรงพล  พนาวงศ์ 7.พลตํารวจตรี ศักด์ิชัย  ตันบุญเอก 8. นายชวลิต  ชูขจร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 9. นายธีรัชย์  อัตนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรรมการลําดับท่ี 4,5 และ 6 เป็นผู้ท่ีมีรายชื่อตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ส่วนกรณี
นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป แต่ต้องไม่ก่อนวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่งต้ัง  
 
 
 



 12 

  9. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
นโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ จํานวน 3 คน ดังนี้ 1. นายอนุสรณ์  ธรรมใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน   
การคลัง การบริหารหนี้สาธารณะและการงบประมาณ 2. นายอัญญา  ขันธวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง 
การบริหารหนี้สาธารณะและการงบประมาณ 3. นายเกษม  มกราภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี    
5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป     
 
  10. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย       
(นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายชาญยุทธ  เฮงตระกูล ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ) ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  11. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังนายศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ รอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
 
   
 

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


