
 
http://www.thaigov.go.th                                                           วันท่ี 12 มิถุนายน 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด พร้อมด้วย นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
   1.   เรื่อง   การกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) 
     

เศรษฐกิจ 
7.   เรื่อง  ขยายระยะเวลารับจํานํามันสําปะหลัง และแผนการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

    ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
  

สังคม 
10.      เรื่อง สรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับ  

ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดําเนินการป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (video conference) 

  
การศึกษา 

 16.     เรื่อง  ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นท่ี 3 และการปรับองค์ประกอบ 
     คณะกรรมการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน 
 

แต่งตั้ง 
  17.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
    1. การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 
                                             เกษตรกร 
 

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

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 



 2 

 
กฎหมาย 

1. เรื่อง การกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ก.พ. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 กําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) โดยใช้บังคับได้ตาม
กฎหมาย ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอและมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาดําเนินการ หากมีการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้แก้ไขปรับปรุงความในมาตรา 21 วรรคสอง ว่าให้มีตําแหน่งผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงด้วย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักงาน ก.พ. รายงานว่า 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้มีตําแหน่งผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติด้วยก็ได้ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
มาตรา 42 (9) บัญญัติเก่ียวกับการกําหนดตําแหน่งระดับ 9 ได้แก่ ตําแหน่ง (ข) ผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือ
ทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
  ก.พ. ได้กําหนดให้มีตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสว่นราชการในกระทรวง ทบวง กรม ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้มีได้ ซ่ึงจะมีจํานวนเท่าใดนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด โดยมีจํานวนสูงสุดไม่เกิน  
4 ตําแหน่ง ท้ังนี้ การกําหนดชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง มีท้ังสายงานนักบริหาร (ตําแหน่งนักบริหาร 
ระดับ 9) และสายงานหลักของส่วนราชการ เช่น เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งานบุคคล 9 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งบประมาณ  
9 เป็นต้น 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีและปรับปรุงการบริหารงานของกระทรวงและ
ส่วนราชการท้ังระบบ เป็นการบริหารงานในรูปกลุ่มภารกิจ มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการไปสู่
หน่วยปฏิบัติให้มากท่ีสุดเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการลงโดยให้มีสายการบังคับบัญชาเท่าท่ีจําเป็น ทําให้ระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งข้ึน โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติให้มีตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วน 
ราชการไว้ในกฎหมายในส่วนของการบริหารราชการระดับกระทรวงและแต่ละกระทรวงเม่ือมีการจัดกลุ่มภารกิจแล้ว 
จะมีตําแหน่งรองปลัดกระทรวงบริหารกลุ่มภารกิจในฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติให้กรณีท่ีมีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ถ้ากระทรวงนั้นมีตําแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกินกว่าจํานวนท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นกรณีท่ีไม่สามารถย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืนในกระทรวง
นั้นหรือในกระทรวงอ่ืนท่ีเหมาะสมได้ให้ตําแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงดังกล่าวยังคงมีต่อไปได้ 
แต่ต้องไม่เกิน 2 ปีประกอบกับปัญหาการกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสว่นราชการท่ี ก.พ. กําหนดไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านบริหารตามเจตนารมณ์ของ ก.พ. แต่มุ่งเน้นงานด้านบริหารวิชาการในภารกิจหลักของส่วนราชการ และ
บางส่วนราชการได้รับมอบหมายให้ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรองหัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมข้ันตอนการควบคุม บังคับบัญชา สั่งการ อีกท้ัง ก.พ. ได้กําหนดตําแหน่งระดับ 9 ให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
ซ่ึงเทียบเท่ารองอธิบดีอีกด้วยแล้ว 
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ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการและการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ เป็นผลให้ส่วน
ราชการต้องปรับบทบาทภารกิจ จัดโครงสร้างและอัตรากําลังให้สอดคล้องกับความจําเป็นของส่วนราชการ รวมท้ังได้
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสว่นราชการ เป็นตําแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของภารกิจ 
เช่น ตําแหน่งท่ีปรึกษา 9 ชช. หรือ 10 ชช. เป็นต้น  
 

เศรษฐกิจ 
7. เรื่อง ขยายระยะเวลารับจํานํามันสําปะหลัง และแผนการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ี กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบการขยายระยะเวลารับจํานํามันสําปะหลัง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 
2554/55 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เป็นวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ราคารับจํานํา
หัวมันสดเชื้อแป้ง 25%  กิโลกรัมละ 2.90 บาท สําหรับหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการดําเนินโครงการฯ อ่ืน ๆ ให้เป็นไป
ตามเดิม 
  2. เห็นชอบแผนการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง (มันสําปะหลังเส้นและแป้งมันสําปะหลัง) ตาม
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 ด้วยวิธ ี
    1) เจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 
    2) ขายเป็นการท่ัวไป 
    3) การขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) 
    4) การขายเป็นกรณีพิเศษ 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังได้มีมติเห็นชอบแล้ว เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณ 
 

สังคม 
10. เรื่อง สรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ความคืบหน้าการดําเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้าการดําเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) ตามท่ี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ในการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ความคืบหน้าการดําเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน โดยผู้เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย รัฐมนตรีและหัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย ผู้บังคับการตํารวจภูธร และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับจังหวัด การประชุมดังกล่าวมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การรายงานสรุปสถานการณ์และการดําเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
    1.1 การแจ้งเตือนภัย 
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         เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร จัดการน้ําและอุทกภัยรายงานว่าศูนย์ command 
center  
ได้ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายด้านน้ํา เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือกําหนดระบบการเตือนภัยให้ประชาชนทราบ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ (1) ส่งผ่าน
เครือข่ายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดต่าง ๆ (2) ติดต้ังระบบเตือนภัยไว้ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ือให้
สามารถแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 
     1.2 การรายงานสถานการณ์อุทกภัย 
                   อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่า ในช่วงหลายวันท่ีผ่านมาได้เกิดฝน 
ตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ รวม 9 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง นครศรีธรรมราช 
พังงา และสตูล ซ่ึงทําให้หลายพ้ืนท่ีมีน้ําท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย บางพ้ืนท่ี 
เกิดปัญหาดินสไลด์ มีน้ําป่าไหลหลาก ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ มีบ้านเรือนได้รับ
ความเสียหายบางส่วน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ซ่ึงเหตุน้ําท่วมดังกล่าวทําให้รถไฟสายเหนือต้องหยุดวิ่ง เนื่องจากมีน้ํา 
กัดเซาะรางรถไฟแต่คาดว่าจะสามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานเป็นปกติได้โดยเร็ว 
    1.3 การลงพ้ืนท่ีของนายกรัฐมนตรีเพ่ือตรวจติดตามการดําเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย 
         รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัย รายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงไปตรวจติดตามการดําเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด (ขอบเขตของงานครอบคลุมพ้ืนท่ี 25 จังหวัด) และสํารวจความคืบหน้าของ
โครงการต่าง ๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ในคราวท่ีลงพ้ืนท่ีครั้งก่อน รวมท้ังโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว 
โดยจะสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดวิกฤตของสถานการณ์อุทกภัย และพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินการท่ีสามารถใช้เป็นต้นแบบใหม่ ๆ 
ได้ เช่น การผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําน่านและลุ่มน้ํายม การจัดทําแก้มลิง และการป้องกันน้ําท่วมในพ้ืนท่ีสําคัญ ๆ  
 
เป็นต้น ในการนี้จะมีการจัดประชุมทางไกล (video conference) กับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดท่ี
อยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น ๆ ด้วย โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานุการรับผิดชอบในภาพรวม 

2. เรื่องท่ีนายกรัฐมนตรีได้ส่ังการและมอบหมายให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
      2.1 การดําเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย 
           2.1.1 การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการเบิกจ่ายงบประมาณเก่ียวกับการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัย 
   (1)  ให้รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่ละจังหวัดดูแลและเร่งรัดให้มีการจ่ายเงิน
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนเสียหายอันเนื่องมาจากน้ําท่วมโดยเร็ว รวมท้ังการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
   (2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามดูแลในเรื่องของการเยียวยา ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการท่ีใช้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน 120,000 ล้านบาท และโครงการท่ีใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (เงินกู้ 350,000  
ล้านบาท) ท้ังนี้ ให้ดูแลในภาพรวมของทุกโครงการท่ีดําเนินการอยู่ในจังหวัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการของหน่วยงาน
ใด หากพบว่าเรื่องใดมีปัญหาอุปสรรค หรือมีสิ่งใดท่ีจะต้องแก้ไขหรือดําเนินการเพ่ิมเติมให้แจ้งส่วนกลางเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขต่อไป 
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   (3) ให้จังหวัดรายงาน ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยผ่านทางระบบ PMOC Flood Recovery โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้แล้ว
เสร็จภายใน  
1 เดือน นับต้ังแต่วันนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลพ้ืนท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงพ้ืนท่ี
ตรวจติดตามโดยหากมีระบบ GPS ให้รายงานข้อมูลพิกัดของพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการด้วย เพ่ือใช้ในการเชื่อมโยงแผนท่ี GPS 
ของส่วนกลาง ท้ังนี้ ให้พิจารณาปรับแผนการขอใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนของโครงการท่ีจะต้อง
ดําเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ในการติดตามการดําเนินโครงการต่าง ๆ ขณะนี้ได้ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือจัดทําระบบให้สามารถรายงานข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงระบบจะเปิดกว้างให้
ประชาชนสามารถรายงานข้อมูลมาได้ด้วย  
                   2.1.2 การสํารวจความพร้อมของระบบเตือนภัย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสํารวจความสมบูรณ์และ
ความพร้อมของระบบเตือนภัยในท้องถ่ิน โดยให้มีการเชื่อมโยงไปถึงชุมชน และให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
และอุทกภัยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการติดต้ังระบบให้ครอบคลุมไปยังชุมชนให้
ครบถ้วน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกหนักและน้ําท่วมขังเป็นประจํา 
        2.1.3 การดําเนินการเก่ียวกับการรุกล้ําพ้ืนท่ีรับน้ําและทางระบายน้ํา ให้คณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาการรุกกล้ําพ้ืนท่ีดังกล่าวและการ
ป้องกันมิให้มีการรุกล้ําพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
        2.1.4 การขุดลอกคูคลอง ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํารวจพ้ืนท่ีตั้งแต่ต้น
น้ําถึงปลายน้ําของท้ัง 25 ลุ่มน้ํา ว่ามีพ้ืนท่ีส่วนใดท่ียังไม่ได้ดําเนินการขุดลอกคูคลอง แล้วให้รายงานข้อมูลผ่านระบบ 
PMOC Flood Recovery รวมท้ังให้ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย และ 
กระทรวงกลาโหม (กองทัพไทย) เพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทางการบํารุงรักษาคูคลองท่ีขุดลอกแล้วให้คงอยู่สภาพเดิม
ต่อไป 
                  2.1.5 การดูแลรักษาแหล่งน้ํา ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องการรักษาแหล่งน้ําต่าง ๆ โดยให้คํานึงถึงพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรด้วย  
ซ่ึงเรื่องนี้จะนําไปพิจารณาในการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจะขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดให้มีข้ึนซ่ึงจะพิจารณาในภาพรวมของการเกษตรท้ังในเรื่องของ Zoning การใช้น้ํา รวมถึงปัญหา 
น้ําท่วมและน้ําแล้ง ในชั้นนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสํารวจข้อมูลเก่ียวกับสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจและ
ให้ผลผลิตท่ีดี เนื่องจากต่อไปนี้จะไม่ส่งเสริมให้ปลูกพืชล้มลุกตามเชิงเขา ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณากําหนดให้ชัดเจนในเรื่องของการใช้น้ําในระบบ
ชลประทานเพ่ือการเกษตรของแต่ละจังหวัดอย่างเต็มประสิทธิภาพตามแนวพระราชดําริ เนื่องจากต่อไปรัฐบาลจะ
จัดทําแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับสินค้าท่ีมีศักยภาพในการท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่
จังหวัดอย่างแท้จริง  
  2.2 การดูแลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
       2.2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดประสานการทํางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดและเป็นไปในลักษณะเชิงรุก โดยร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยเพ่ือให้ดูแลประชาชนในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างท่ัวถึง ให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกท้องถ่ินเพ่ือดูแลแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี
เพ่ือมิให้มีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงการดําเนินการ ในกรณีท่ีประชาชนได้รับความเดือนร้อนและมีการชุมนุม
เรียกร้อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และเร่งชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้เรียกร้อง
ตลอดจนหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพ่ือมิให้การชุมนุมลุกลาม หากผู้ชุมชุมเรียกร้องใช้วิธีการปิดถนน ให้ดําเนินการ
ตามกฎหมาย 
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                 2.2.2 ให้รองนายกรัฐมนตรี (นาย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และกระทรวงมหาดไทยรับไป
ดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือกําหนดเครือข่ายและระบบการรายงานข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ของ
จังหวัดมายังส่วนกลาง โดยให้ข้อมูลดังกล่าวต้องมีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ ท้ังนี้ ให้เร่งดําเนินการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลด้านภัยพิบัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นศูนย์บัญชาการประจําจังหวัด (single 
command) ทําหน้าท่ีเป็นส่วนหน้าในการรวบรวมและประมวลข้อมูลท้ังหมดเพ่ือส่งต่อให้ส่วนกลาง 
  2.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งดําเนินการในเรื่องของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเชิงรุก โดยให้ความสําคัญในการสร้างความตระหนักถึงภัยและอันตรายของยาเสพติด รณรงค์ให้มี
การแจ้งเบาะแส การป้องกัน และให้ความสําคัญในการแยกแยะกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาและชุมชน 
  2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
รัฐบาลจะใช้เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ํา
ในจังหวัด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเครื่องชี้วัด
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสื่อสารทําความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันทํางานอย่างจริงจัง เพ่ือท่ีจะสามารถเป็นท่ีพ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

การศึกษา 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการดําเนนิโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นท่ี 3 และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการ 
โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน  รุ่นท่ี 3 โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562  

ท้ังนี้ ในส่วนงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีให้ ศธ. ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนงานขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษาโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนโครงการ
ทุนการศึกษาหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนสําหรับดําเนินโครงการฯ รุ่นท่ี 3 จํานวน 420,036,800 บาท สําหรับงบประมาณใน 
ปีต่อ ๆ ไป ให้ ศธ. จัดทํารายละเอียดตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ซ่ึงสํานักงบประมาณจะได้พิจารณาและจัดสรรงบประมาณให้ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
  2. การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน เพ่ือให้การดําเนินโครงการในรุ่นท่ี 
3 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการในองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนท่ีเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว   
 
ไม่มีท่านใดดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า 
 1.  การดําเนินโครงการในรุ่นท่ี 3 ศธ. ได้ปรับปลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงานให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังเห็นควรปรับองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการ 1 อําเภอ  
1 ทุน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2551 เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
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นโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ดําเนินการ และเง่ือนไขของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  1) จํานวนนักเรียนทุน/หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการ เง่ือนไขของโครงการ  
   1.1 จํานวนทุน รวม 928 คน ดังนี้ รอบท่ี 1 จํานวน 324 คน จาก 324 เขต/อําเภอ   
รอบท่ี 2  จํานวน 604 คน จากเขต/อําเภอท่ียังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบท่ี 1   
   1.2 คุณสมบัติของผู้รับทุน ดังนี้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวัน
รับสมัคร เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าสายสามัญหรือสาย
อาชีพ มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ตํ่ากว่า 3.00 มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมี
ความผิดปกติทางจิต ผู้สมัครรับทุนของอําเภอ/เขตใดต้องมีภูมิลําเนาตามทะเบียนราษฎร์ในอําเภอ/เขตนั้น ๆ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
   1.3 วิธีการคัดเลือก 
    1.3.1 สอบข้อเขียนพร้อมกันท่ัวประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
ภาษาอังกฤษ และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) 
    1.3.2 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80  และจะนําคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์ กรณีท่ี
ผู้สอบได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 แต่มีคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ํา  
จะพิจารณาเป็นกรณี   
    1.4  กําหนดระยะเวลาท่ีเปิดรับสมัคร 
     - รอบท่ี 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี 9 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2555  
สอบคัดเลือกข้อเขียนวันท่ี 11 มีนาคม 2555 และสอบสัมภาษณ์วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ผลการสอบคัดเลือกมีผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรับทุนรัฐบาลจํานวน 324 คน จาก 324 เขต/อําเภอ   
   -  รอบท่ี 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี 23 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2555   
สอบข้อเขียนวันท่ี 3 มิถุนายน 2555 ซ่ึงจะคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล จํานวน 604 คน ในเขต/อําเภอท่ียังไม่มี ผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบท่ี 1จํานวน 76 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีผู้รับทุนครบทุกอําเภอจาก
การสอบคัดเลือกในรอบท่ี 1)   
  2. ประเทศท่ีจะให้เลือกไปศึกษา 
   2.1 กลุ่มประเทศเดิมท่ีนักเรียนทุน รุ่นท่ี 1 และ 2 ไปศึกษา (18 ประเทศ) ได้แก่ ฝรั่งเศส  
เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ญ่ีปุ่น จีน อินเดีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ และประเทศไทย 
   2.2  กลุ่มประเทศใหม่ท้ังท่ีใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะพิจารณาประเทศ
ท่ีมีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อน มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก และมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
   

ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะมีการเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการด้านภาษา วิชาพ้ืนฐาน  
และทักษะท่ีจําเป็น โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีกําหนดเดินทางไปต่างประเทศต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  
  3. การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน จากจํานวน 25 คน เพ่ิมเป็น 27 
คน และเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน / ผู้แทน จากเดิม ดังนี้  

  องค์ประกอบเดิม องค์ประกอบท่ีเปล่ียนแปลง 
1. นายภาวิช ทองโรจน์ 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 

1. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน 
 
2. เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน 
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ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน 
 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้แทน 
 
6. ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
หรือผู้แทน 

- 
- 

 
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน 
4. เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้แทน 
5. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือผู้แทน 
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 
7. ศาสตราจารย์ บุญทัน ดอกไธสง 
8. รองศาสตราจารย์ ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ 

 
แต่งตั้ง 

17. เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จํานวน  
5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จํานวน 6 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสองปีตาม
วาระเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2554 แล้ว ซ่ึงมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ภาคราชการ 1. นายวิจักร  อากัปกริยา 2. นายโอฬาร  
พิทักษ์ 3. นายไพรัตน์  เลื่อนไธสง 4. นายปฤหัส  วงศ์ชัยภมิู 5. ว่าท่ีร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ภาคเอกชน      
1. นายชูชาติ  ผวิสว่าง 2. นายจวน  แก้วกุลศรี 3. นายสวัสด์ิ  สมัครพงศ์ 4. นายธีรภัทร  เอ่ียมไกรศร                  
5. นายประยุทธ  วีระกิตติ 6. นายนพพร  นิลณรงค์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 12 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป   
 

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


