
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 4 กันยายน 2555          
                                                                                                                                             
 วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  เอ่ียมสะอาด  
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว         
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

เศรษฐกิจ - สังคม 
 9.  เรื่อง  กรอบแนวทางการดําเนินงานคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ 
 10.  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการตามโครงการคํ้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee 
   Scheme ระยะท่ี 4 และโครงการคํ้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee  
   Scheme สําหรับผู้ประกอบการใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 
 11.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างเข่ือนยกระดับในแม่น้ําเจ้าพระยาและน่านเพ่ือการเดินเรือของกรมเจ้าท่า  
 12.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือ
   พนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2555  
 

ต่างประเทศ 
 19.  เรื่อง  สรุปผลการจัดประชุม World Economic Forum on East Asia ระหว่างวันท่ี 30  
   พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 และการติดตามผล 
 

แต่งตั้ง 
 23.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
 (กระทรวงการคลัง)  

 3.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 193/2555 เรื่อง การมอบอํานาจตามกฎหมายให้รอง
  นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม และ คําสั่งสํานัก 
  นายกรัฐมนตรี ท่ี 194/2555  เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้ 
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 4.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตร 
  และสหกรณ์) 
 5.  การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 6.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
   (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 7.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งรองปลัด
  สํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 8.  การแต่งต้ังกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) 
 9.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 10.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ 
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 11.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  
  (กระทรวงคมนาคม)  
 12.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
 13.  การโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
 14.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
  (กระทรวงยุติธรรม)  
 15.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
  ปราบปรามยาเสพติด อีกตําแหน่งหนึ่ง 
 

********************************* 
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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เศรษฐกิจ - สังคม 
 
9. เรื่อง กรอบแนวทางการดําเนินงานคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการดําเนินงานของคณะบูรณาการฯ และสถาบันบริหาร           
จัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี                  
5 กรกฎาคม 2555 
  สาระสําคัญของกรอบการดําเนินงานคณะกรรมการบูรณาการฯ มีดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบูรณาการฯ ทําหน้าท่ีในการบูรณาการการทํางานของทุกส่วนราชการในการ
จัดการและกระจายการถือครองท่ีดินท่ัวประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เป็นกลไก ซ่ึงมีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินเชิง
ระบบโดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการท่ีดินระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ ท่ีดิน ป่าไม้ อุทยาน ธนารักษ์         
ส.ป.ก. และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เป็นคณะกรรมการทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล สั่งการ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี            
ในการดูแลรักษาป้องกันการบุกรุก และการใช้ประโยชน์ในท่ีดินระดับจังหวัด 

 2. เพ่ือให้ดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดําเนินงาน
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ อย่างน้อยทุก ๆ 2 เดือน หากมีความ
จําเป็นเร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แล้วแต่กรณี 
 
10. เรื่อง แนวทางการดําเนินการตามโครงการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะท่ี 4 และโครงการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สําหรับผู้ประกอบการใหม่ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางในการดําเนินโครงการคํ้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะท่ี 4 (โครงการ PGS ระยะท่ี 4) และโครงการคํ้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme สําหรบัผู้ประกอบการใหม่ (โครงการ PGS New/Start-up SMEs) ของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2555 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานว่า 
  1. บสย. ได้หารือกับสํานักงบประมาณ (สงป.) เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 เพ่ือขอความชัดเจน
และหารือในรายละเอียดของกรอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี (24 เม.ย. 55) โดย บสย. ได้ขอ
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขโครงการตามข้อเสนอแนะของ สงป. โดยจะดําเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร โดยปรับลดอัตราการจ่ายค่าประกันชดเชยของโครงการท้ังสอง ดังนี้ 1) โครงการ PGS ระยะท่ี 4 : จากเดิมไม่
เกินร้อยละ 18 เป็นไม่เกินร้อยละ 15 และ 2) โครงการ PGS New Startup : จากไม่เกินร้อยละ 48 เป็นไม่เกินร้อย
ละ 30 ท้ังนี้ สงป. ได้ให้ความเห็นว่าการดําเนินการตามแนวทางนี้ยังคงถือว่าเป็นการปฏิบัติภายใต้กรอบมติ
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอัตราการจ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุดจริงท่ีไม่เกินร้อยละ 18 และ          
ร้อยละ 48 ดังนั้น หาก บสย. จะจ่ายค่าประกันชดเชยไว้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 และร้อยละ 30 ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบ 
“ไม่เกินร้อยละ 18 และ 48” ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  2. กค. ได้รับทราบการดําเนินการของ บสย. แล้วและไม่ขัดข้องกับการปรับการดําเนินโครงการของ 
บสย. .ในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากยังคงเป็นไปตามกรอบมติคณะรัฐมนตรีตามความเห็นของ สงป. และยังคง
ตอบสนองกรอบหลักการและวัตถุประสงค์เดิมท่ี กค. เสนอไว้ ดังนี้ 
   2.1 โครงการ PGS ระยะท่ี 4 : เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกับโครงการ PGS ระยะท่ี 
1 2 และ 3 ดังนั้น การดําเนินการดังกล่าวซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกับโครงการท่ีผ่านมาจึงสามารถตอบสนองหลักการ
และวัตถุประสงค์เดิมของโครงการท่ีต้องการช่วยเหลือ SMEs ท่ีมีศักยภาพและต้องการสินเชื่อเพ่ิมแต่ขาดหลักประกัน
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ได้เช่นเดิมแต่อาจจะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม SMEs ท่ีมีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการ PGS ท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย        
ท่ี กค. ต้องการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมจากกลุ่มของโครงการ PGS ระยะท่ีผ่านมาด้วย 
   2.2 โครงการ PGS New/Startup: โครงการดังกล่าวมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ SMEs           
ท่ีเริ่มประกอบกิจการใหม่ท่ีมีอายุกิจการไม่เกิน 2 ปี โดยจากสถิติในอดีตแล้วพบว่าอัตราส่วนการเลิกกิจการของ 
SMEs            ท่ีประกอบกิจการได้ 2 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นท่ีมาของสัดส่วนการจ่ายค่าประกันชดเชยท่ีร้อยละ 
48 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่ม SMEs ท่ีก่อต้ังใหม่มากข้ึน เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมี
ความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะลดอัตราการจ่ายค่าประกันชดเชยลงเหลือร้อยละ 30 ก็ยังคงมีแรงจูงใจเพียง
พอท่ีจะทําให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs ท่ีประกอบกิจการไม่เกิน 2 ปี ได้ตามเจตนารมณ์เดิมของ กค. 
แต่สถาบันการเงินอาจเพ่ิมความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs กลุ่มนี้บ้าง เช่น อาจเพ่ิมความเข้มงวดใน 
การพิจารณาสินเชื่อ สําหรับกลุ่ม SMEs ท่ีจัดต้ังกิจการตํ่ากว่า 6 เดือน โดยในเบ้ืองต้น บสย. แจ้งว่ามีสถาบันการเงิน 
6 แห่ง ท่ียังคงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้แม้ว่าจะปรับลดค่าประกันชดเชยลงเหลือร้อยละ 30 
 
11. เรื่อง โครงการก่อสร้างเข่ือนยกระดับในแม่น้ําเจ้าพระยาและน่านเพ่ือการเดินเรือของกรมเจ้าท่า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสาระสําคัญและความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างเข่ือนยกระดับน้ํา      
ในแม่น้ําเจ้าพระยาและน่านเพ่ือการเดินเรือของกรมเจ้าท่า ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 
   สาระสําคัญของเรื่อง 
   คค. แจ้งว่า  
   1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าสํารวจออกแบบ
รายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างเข่ือนยกระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและน่านเพ่ือการ
เดินเรือของกรมเจ้าท่า วงเงินท้ังสิ้น 239.01 ล้านบาท (ปี 2555 ต้ังงบประมาณ 35.85 ล้านบาท ปี 2556 ผูกพัน
งบประมาณ 172.09 ล้านบาท และ ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 31.07 ล้านบาท)   
   2. ปัจจุบันกรมเจ้าท่ากําลังดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการสํารวจออกแบบรายละเอียด
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  ซ่ึงกรมเจ้าท่าจะได้นําความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง            
ไปใช้เป็นข้อกําหนดในร่างขอบเขตของงานท่ีศึกษา (Term of Reference: TOR) ต่อไป  
 
12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
11/2555 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ท่ีเห็นชอบในหลักการ การปรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐให้มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ  ตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับสูงข้ึน   
  ส่วนในระยะยาวมอบหมายให้คณะกรรมการกระจายอํานาจไปพิจารณาแนวทางการให้การ
สนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  ท่ีมีประชากรเป็นจํานวนมาก แต่มีรายได้ของ อปท. ไม่เพียงพอ          
ได้สามารถดําเนินการและจัดหาบริการพ้ืนฐานต่าง ๆ  ท่ีจําเป็นสําหรับประชากรในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ต่อไป  
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ต่างประเทศ 
19. เรื่อง สรุปผลการจัดประชุม World Economic Forum on East Asia ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม –          
1 มิถุนายน 2555 และการติดตามผล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดประชุม World Economic Forum on East Asia 
ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 และการติดตามผลของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ตามท่ี
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 

 1. สลน. เสนอตามท่ีได้รายงานจาก กต. ว่า ตามท่ีประเทศไทยได้รับเลือกจาก  World Economic 
Forum ให้ร่วมจัดการประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 
มิถุนายน 2555 ท่ีกรุงเทพฯ นั้น หัวข้อหลักของการประชุมคือ การกําหนดอนาคตภูมิภาคโดยการเชื่อมโยง (Shaping 
the Region’s Future through Connectivity) ซ่ึงต่อยอดจากการประชุมประจําปี 2555 ของ WEF ณ เมือง
ดาวอส มีผู้นําจาก 5 ประเทศเข้าร่วมได้แก่ ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายกรัฐมนตรีบาห์เรน 
นายกรัฐมนตรีลาว และนายกรัฐมนตรีไทย มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจํานวน 630 คน และสื่อมวลชน 330 คน ซ่ึงเป็น
สถิติท่ีสูงกว่าท่ีประเมินไว้ในเบ้ืองต้นกว่าร้อยละ 40 สรุปผลการจัดประชุมฯ มีดังนี้ 

   1.1 ในพิธีเปิดการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ําถึงการสร้างความเชื่อมโยงของอาเซียน 
และสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงสู่ประเทศและภูมิภาคอ่ืน รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพและ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย โดยมีประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายกรัฐมนตรีบาห์เรน 
และนายกรัฐมนตรีลาว ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยผู้แทนรัฐบาลไทยได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมท้ังผู้นําภาคเอกชนไทยได้ร่วมแสดงความเห็นและวิสัยทัศน์ต่อท่ีประชุมด้วย 

   1.2 ท่ีประชุมเห็นร่วมกันว่าการเพ่ิมความเชื่อมโยงจะช่วยเสริมสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และเชื่อม่ันว่าอาเซียนจะเป็นจักรกลสําคัญต่อการเจริญเติบโตในภูมิภาค รวมท้ังให้ความสนใจ
และพัฒนาการของเมียนมาร์ท่ีจะช่วยเสริมสร้างพลวัตการพัฒนาของอาเซียน โดยเมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพการ
ประชุม WEF on East Asia ในปี 2556 ณ เนปิดอว์ นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังให้ความสนใจกับการเข้าร่วมการประชุม
ของนางออง ซาน ซู จี ผู้นําฝ่ายค้านเมียนมาร์ ซ่ึงเดินทางออกจากประเทศมายังประเทศไทยเป็นประเทศแรกในรอบ 
24 ปี 

   1.3 กต. ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่างเป็นระบบผ่านสํานักข่าว CNBC 
ตลอดจนจัดนิทรรศการในสถานท่ีประชุมและร่วมกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้องจัดกิจกรรมเสริมในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการท่องเท่ียว และด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศ
ในด้านดังกล่าว และจัดให้มีการบรรยายสรุปผลการหารือท้ังหมดแก่สื่อมวลชนไทยเพ่ือถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับ
ทราบเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้เก่ียวกับการพัฒนาของอาเซียนในบริบทของความร่วมมือในภูมิภาค 

   1.4 ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพของไทย 
    1.4.1 การท่ีไทยร่วมกับ WEF จัดการประชุม WEF on East Asia ในปี 2555  

เป็นการส่งสัญญาณท่ีสําคัญว่าไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านเสถียรภาพทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ และบทบาทนําในภูมิภาคของไทย ท้ังนี้ การท่ีมีผู้นําและผู้เข้าร่วมการประชุมมากเป็น
ประวัติการณ์ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและความเชื่อม่ันท่ีมีต่อประเทศไทยอย่างชัดเจน 

    1.4.2 ขยายโอกาสทางธุรกิจและการชัดจูงการค้าการลงทุนสู่ไทยผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบ และการจัดกิจกรรมเสริม ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นผ่านมุมมองของผู้แทน
รัฐบาลและเอกชนไทย ท้ังนี้ ความสําเร็จจากการส่งเสริมความเชื่อม่ันและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะช่วยต่อยอด
พลวัตการเจริญเติบโตของประเทศในระยะกลางและยาวต่อไป 

    1.4.3 รัฐบาลประสบความสําเร็จในการสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของเอกชนไทยท่ีมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในด้านธุรกิจยุคใหม่ ปัจจุบันมี
บริษัทไทยเป็นสมาชิก WEF จํานวน 18 บริษัท ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
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แต่งตั้ง 
23. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายประสงค์ วิทยถาวรวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม 
สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคําสั่งให้รักษาการในตําแหน่งดังกล่าว (ไม่ก่อนวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์) ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง            
เป็นต้นไป 
 

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางจิตรมณี สุวรรณพูล  รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดํารงตําแหน่ง 
ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันท่ี 
1 มิถุนายน 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  3. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 193/2555 เรื่อง การมอบอํานาจตามกฎหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม และ คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 194/2555  เรื่อง  
ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 193/2555 เรื่อง การมอบอํานาจตามกฎหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 193/2555 เรื่อง การมอบอํานาจตามกฎหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 37/2555  ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์   2555 เรื่อง  มอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ  รอง
ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมอบ
อํานาจตามกฎหมาย  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 93/2555 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2555 และคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 141/2555 ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ  และรองประธานกรรมการในคณะกรรมการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม นั้น   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และ มาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบอํานาจตามกฎหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้  
  “การดําเนินคดีปกครอง รวมท้ังลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมี
การฟ้องนายกรัฐมนตรีในคดีปกครองอ่ืน  เว้นแต่คดีปกครองท่ีนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอํานาจให้            
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไว้แล้ว”  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
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  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 194/2555  เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 194/2555  เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมายและ
มอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 23/2555 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2555 เรื่อง มอบหมายและ
มอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555  
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.2 และข้อ 8.1.2 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 23/2555 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2555 และมีคําสั่งดังต่อไปนี้  
  “มอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒต์ธํารง  บุญทรง
ไพศาล) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้  
   - ส่ังและปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
  4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 5 ราย 
ดังนี้ 
   1. นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   2. นายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   3. นายวิจักร อากัปกริยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   4. นายเกรียงศักด์ิ หงษ์โต ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพัฒนาท่ีดิน 
   5. นายดํารง จิระสุทัศน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมวิชาการเกษตร 
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  5. การแต่งตั้งข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์ ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากร
บุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  6. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายไชยยันต์ พ่ึงเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร 
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ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  7. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  8. การแต่งตั้งกรรมการข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการ
ข้าราชการตํารวจผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 (2) (ข) แทนนายวงศ์ศักด์ิ 
สวัสด์ิพาณิชย์ ซ่ึงขอลาออกจากตําแหน่ง ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  9. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตและอธิบดี 
จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยตําแหน่งเอกอัครราชทูตได้รับความเห็นชอบจากประเทศ
ผู้รับแล้ว  ดังนี ้
  1. นายสมศักด์ิ สุริยวงศ์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการ
ทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบ
แทนนายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์ ซ่ึงเกษียณอายุราชการ 
  2. นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต 
ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบ
แทนนายสมชัย จรณะสมบูรณ์ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักร
สวีเดน 
  3. นายเสข วรรณเมธี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมสารนิเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นัก
บริหาร ระดับสูง) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สืบแทนนายจิระชัย ป้ันกระษิณ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก  
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  10. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายพิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี 7 กันยายน 2555 คงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ต่ออีกหนึ่งวาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
  11. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
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   1. นายประณต  สุริยะ  รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
   2. นายสมชาย  เดชภิรัตนมงคล  รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  12. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
กระทรวงมหาดไทย  จํานวน 7 ราย  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังนี้   
   1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้ดํารง
ตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   2. นายประภาศ บุญยินดี  อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   3. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   4. นายชวน ศิรินันท์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารสูง)  กรมการปกครอง 
   5. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดี  (นักบริหารสูง) กรมการพัฒนาชุมชน  
   6. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
   7. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลพบุรี ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี 
(นักบริหารสูง) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีตําแหน่งว่างเนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมเกษียณอายุ
ราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  13. การโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มารับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ 
   1. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารสูง) สํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
   2. นายมณฑล สุดประเสริฐ รองเลขาธิการ (นักบริหารสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  14. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
กระทรวงยุติธรรม ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ จํานวน 5 ราย ดังนี้  
   1. พันตํารวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการ (บริหารสูง) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม 
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   2. นายชาติชาย สุทธิกลม รองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
   3. พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (บริหารสูง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 
   4. นายธวัชชัย  ไทยเขียว อธิบดี (บริหารสูง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
   5. นายฐานิส ศรียะพันธ์ รองเลขาธิการ (บริหารสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี  (บริหารสูง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม   
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เพ่ือทดแทนตําแหน่งผู้ครองอยู่เดิมเกษียณอายุราชการและแทน
ตําแหน่งผู้ครองตําแหน่งย้ายไปดํารงตําแหน่งทดแทนตําแหน่งท่ีเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  15. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อีกตําแหน่งหนึ่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกตําแหน่งหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลา 
1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ตามนัยมาตรา 11 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ท้ังนี้ ให้พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ยังคงดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ต่อไป  
โดยให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเนื่อง และยังคงเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง ส่วนกรณี
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้ ให้กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาร่วมกันต่อไป ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 

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


