
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 9  ตุลาคม 2555                                                                                                                                                
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  
เอ่ียมสะอาด  และนายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและ 
   ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตาม 
   มาตรการจัดระเบียบ ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. . . . .  
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
   (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ....  
  

 เศรษฐกิจ – สังคม - การศึกษา 
 9.  เรื่อง  การรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัย 
   พิบัติและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
   การประกันภัยพิบัติ  
  12.  เรื่อง   แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 
 14.  เรื่อง  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
    

แต่งตั้ง 
 24.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  ขออนุมัติแต่งต้ังผู้แทนรัฐบาล  
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  

3. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
4. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  

  (กระทรวงแรงงาน)  
5. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 

  กระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์  
 เทียนทอง)  

 6. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 7.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 8.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  (ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง)  
 9.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งต้ัง 
  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
 10.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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 11.  การแต่งต้ังข้าราชการ  (กระทรวงพลังงาน)  
 12.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 13.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
  (กระทรวงสาธารณสุข)   

 
 

********************************* 
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 ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็น
สินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. . . . . 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลังเป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... ท่ี กระทรวงการคลังได้แก้ไขให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องความถูกต้อง
ของสถาน ท่ี ต้ั ง ด่ าน ศุลกากรและ อํานาจ ในการ กํ าหนดด่าน ศุลกากร ในการนํ า เ ข้ าหรื อส่ งออกแล้ ว                            
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  ท้ังนี้ ให้มีการนําเข้าทางด่านศุลกากรท่ีกําหนด ดังนี้ 1. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อําเภอ                 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2. ด่านศุลกากรจันทบุรี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3. ด่านศุลกากรคลองใหญ่            
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 4. ด่านศุลกากรช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 5. ด่านศุลกากรหนองคาย 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 6. ด่านศุลกากรมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  7. ด่านศุลกากร                 
พิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 8. ด่านศุลกากรแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ          
9. ด่านศุลกากรสังขละบุรี อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ฉบับท่ี ..)                
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ปรับปรุงบทกําหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และกรณี
ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา ไม่ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา 25 (2) หรือขัดขวาง
หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 25 (3) หรือ (4) (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 วรรคหนึ่ง และร่างมาตรา 
14 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 40)   
  2. ปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา 
4 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 และร่างมาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 25)  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินท่ี
เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดก่อนหรือหลังท่ีคณะกรรมการ หรือเลขาธิการมีคําสั่งตรวจสอบ
ทรัพย์สินตามมาตรา 19 หรือก่อนท่ีคณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 (ร่าง
มาตรา 6 เพ่ิมมาตรา 25/1)  
  4. ปรับปรุงระยะเวลาในการยื่นคําร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและระยะเวลาในการยื่นคําร้อง
เพ่ิมเติม รวมท้ังกําหนดให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาล  เพ่ือไต่สวนทรัพย์สินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดในกรณีท่ีผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือถึงแก่ความตายและให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
กองทุน (ร่างมาตรา 7 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 27 ร่างมาตรา 8 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ร่างมาตรา 10 แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 31 และร่างมาตรา 11 ยกเลิกมาตรา 32 วรรคสอง)  
  5. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้นําทรัพย์สินตามมาตรา 30 ออกขาย
ทอดตลาดหรือไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการไปพลางก่อน ก่อนท่ีทรัพย์สินตามมาตรา 30 ตกเป็นของกองทุน 
และการประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน (ร่างมาตรา 9 เพ่ิมมาตรา 30/1 มาตรา 
30/2 และมาตรา 30/3)  
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  6. ให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมถึงทรัพย์สินท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30/2 
(ร่างมาตรา 12 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 35 (1))  
  7. แก้ไขผู้รับรายงานงบดุลและรายงานการรับเงินจ่ายเงินของกองทุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี 
(ร่างมาตรา 13 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 39)  
 

เศรษฐกิจ – สังคม – การศึกษา 
9. เรื่อง การรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติและการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2555 ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยมอบหมายให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินการ
ขายประกันภัยในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และมีการบริหารจัดการท่ีดีให้มีการกระจายความเสี่ยง และแต่งต้ังให้นายมานพ 
นาคทัต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติแทนกรรมการรายท่ี
ลาออก 
  ความคืบหน้าการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555  
  1. เพ่ือให้โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555 ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ได้มีมติเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบรูปแบบการประกันภัยตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี          
ปีการผลิต 2555 ท่ีเหมาะสม โดยให้ภาคเอกชนผู้รับประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัยในโครงการด้วย 
ในสัดส่วนร้อยละ 0.25 ซ่ึงรูปแบบการรับประกันภัยร่วม (co-insurance) นี้ จะช่วยให้การจัดการข้อมูล             
การรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรากฐานกลไกการ
ประกันภัยพืชผลให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวและลดความเสี่ยงกับการขัดกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก              
ในประเด็นการอุดหนุนสินค้าเกษตรอีกด้วย และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้จัดทําประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การกําหนดภัยพิบัติอ่ืนตามพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ไว้เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้คําจํากัดความคําว่า “ภัยพิบัติ” ครอบคลุมถึงภัยพิบัติต่อพืชผลทางการเกษตร 
  2. การบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
   2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 มิถุนายน 2555) เห็นชอบการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย        
ท่ี 120 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิม) สําหรับวงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วง
การเพาะปลูก สําหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนท้ิงช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย และ
วงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 
   2.2 อัตราเบ้ียประกันภัยดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็น
อัตราตํ่ากว่าอัตราตลาดท่ี กค. ได้เคยหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และตํ่ากว่าสถิติอัตราความเสียหาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวนาปีท่ัวประเทศจากภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและโรคระบาดโดยเฉลี่ย 8 ปี (พ.ศ. 2547-2554)                 
ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 12.23 
   2.3 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 และวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2555 ได้พิจารณาพ้ืนฐานข้อเท็จจริงอัตราเบ้ียประกันภัยและอัตราความเสียหายดังกล่าวเห็นว่า           
การลดความเสี่ยงการรับประกันภัยของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติข้ึนอยู่กับความสามารถในการกระจาย
ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเข้าร่วมโครงการ ซ่ึง ธ.ก.ส. ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารโครงการจะต้องมีการบริหารจัดการ
ท่ีดี นอกจากกําหนดเป้าหมายรวมท้ังประเทศ ตามท่ี ธ.ก.ส. คาดว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 4 ล้านไร่แล้ว ยังต้องมี
การกระจายพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเข้าร่วมโครงการให้มีความหลากหลาย ท้ังในส่วนท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
ความเสี่ยงตํ่าและไม่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีสัดส่วนพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าว            
สูงท่ีสุดถึงร้อยละ 57.8 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศ 
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   2.4 ในกรณีท่ีมีการจัดการความเสี่ยงดีท่ีสุดจะทําให้กองทุนไม่เกิดความเสียหายจากการ          
รับประกันภัย ส่วนในกรณีเลวร้ายท่ีสุด กล่าวคือพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวน 4 ล้านไร่ ท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงสูงท้ังหมดกองทุนอาจมีภาระการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจํานวน 4,444 ล้านบาท 
  3. นอกจากนี้ เพ่ือให้การดําเนินการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
มีประสิทธิภาพ มีการกระจายความเสี่ยงภัยท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
รับทราบรายละเอียดและนโยบายของรัฐตามโครงการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ด้านการประกันภัย พืชผลทําหน้าท่ีกํากับดูแลการรับประกันภัยอย่างใกล้ชิดในช่วยระยะเวลาการขายประกันภัย                 
ซ่ึงกําหนดไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันเริ่มต้นการขายโดยทุกภาคยกเว้นภาคใต้ได้เริ่มต้นการขายต้ังแต่วันท่ี 27 
กรกฎาคม 2555 และภาคใต้จะเริ่มต้นการขายในวันท่ี 27 สิงหาคม 2555  
  4. การแต่งต้ังนายมานพ นาคทัต ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของกองทุนส่งเสริม              
การประกันภัยพิบัติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายเสรี จินตนเสรี ท่ีได้ลาออกไปต้ังแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2555 
 
12. เรื่อง  แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและ 
กํากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงประกอบด้วย 3 แผนย่อย 
ได้แก่  
  หน่วย : ล้านบาท 

วงเงิน คําขอให้ กค. ค้ําประกัน รายการแผน 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ขอค้ํา/กู้ต่อ ไม่ขอค้ํา 

1.  แผนการก่อหนี้ใหม่ 943,936.10 15,455.77 959,391.87 228,011.54 41,880.33 
(1) รัฐบาล 717,741.22 0.00 717,741.22 28,241.22 0.00 
(2) รัฐวิสาหกิจ 226,194.88 15,455.77 241,650.65 199,770.32 41,880.33 

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 703,394.50 34,208.40 737,602.90 172,818.32 3,000.00 
(1) รัฐบาล 527,576.18 34,208.40 561,784.58     
(2) รัฐวิสาหกิจ 175,818.32 0.00 175,818.32 172,818.32 3,000.00 

3. แผนการบริหารความเส่ียง 47,100.00 176,038.38 223,138.38   
รวม (1 ถึง 3) 1,694,430.60 225,702.55 1,920,133.15 400,829.86  

 
และรับทราบแผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ 2556  วงเงิน 127,885.21 ล้านบาท 
 2. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาล การกู้มาเพ่ือให้กู้ต่อ การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
และการคํ้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
2556 

3. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียด 
ต่างๆ ของการกู้เงินและการคํ้าประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหาร                    
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556  แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการ 
ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการคํ้าประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงาน
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ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ                
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
 
14. เรื่อง แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
และ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพใช้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 11                       
พ.ศ. 2555–2559 เป็นกรอบชี้นําทิศทางการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
  1. หลักการ : มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลใน
การอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการ
สร้างหลักประกันและการจัดบริการท่ีครอบคลุม เป็นธรรม เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 
  2. วิสัยทัศน์ : ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม นําสู่สังคมสุขภาวะ 
  3. พันธกิจ : พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม 
และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย 
  4. เป้าประสงค์ : 1) ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคีเครือข่ายมีศักยภาพ และสามารถสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคท่ีป้องกันได้หรือโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการใช้ภูมิปัญญา
ไทยและมีส่วนร่วมจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและสังคมได้ 2) มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยท่ีไวพอ ทันการณ์ 
และสามารถจัดการปัญหาภัยคุกคามสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีระบบสุขภาพเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4) มีระบบบริการท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
5) มีระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ กําหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ ตลอดจน                 
การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและ                    
ภัยสุขภาพ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยแข็งแรงท้ังร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อ
ปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

แต่งตั้ง 
24. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้  
   1. อนุมัติแต่งต้ัง นายกฤษฎา  เป่ียมพงศ์สานต์ เป็นผู้แทนรัฐบาลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อม และมีอํานาจในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมขององค์การการค้าโลก (Committee 
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on Trade and Environment : CTE) โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวภายหลังจากเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2555  
   2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองผู้แทนรัฐบาลสําหรับการเดินทางไป
ประชุมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมขององค์การการค้าโลก ระหว่างวาระการดํารง
ตําแหน่ง  
 
  2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางศุภลักษณ์ รายยวา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา
จักษุวิทยา) กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง 
ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ
วิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 
11 กันยายน 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายชาญ จุลมนต์  อัครราชทูต  (นักบริหารการทูต ระดับต้น) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)  สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงอัสตานา  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ    
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวง
แรงงาน)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางปราณิน มุตตาหารัช   ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตามท่ีกระทรวง
แรงงานเสนอ   เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

3. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายฐานิสร์  เทียนทอง) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  ดังนี้  
  1. นายกมล   ศิริบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายธวัช  ชลารักษ์ รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายโรจนะ  กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. นายวัชรินทร์ จําปี รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 

5. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 11 ราย  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555   เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  
  1. นายศุภกร วงศ์ปราชญ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง 
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายพินิติ รตะนานุกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  5. นายพิษณุ  ตุลสุข  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี  ท่ีปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  7. นางรัตนา  ศรีเหรัญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง 
  8. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  9. นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  10. นายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  11. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

6. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง พลตํารวจเอก  ภาณุพงศ์  สิงหรา ณ อยุธยา  ให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง  ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี  ร้อยตํารวจเอก เฉลิม 
อยู่บํารุง) ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 

7. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งต้ัง
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ 

 1. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่ง
วาระ จํานวน 12 ราย ดังนี้ 

 
  1) พลตํารวจโท ฉลอง สนใจ       ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 
  2) นายสุรชัย เบ้าจรรยา             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข 
  3) นายปรีชา ธนานันท์               ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม 
  4) นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์     ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน 
  5) นายวิสา คัญทัพ               ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน 
  6) นางฉวีวรรณ คลังแสง        ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ 

   7) นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์        ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์                                                            
         และเทคโนโลยี 
   8) นายวิชัย เทียนถาวร              ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข 
   9) นายสมเกียรติ ศรลัมพ์        ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
   10) นายเอนก หุตังคบดี          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        และการสื่อสาร 
   11) นายวงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 
   12) นายสมบัติ คุรุพันธ์          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ซ่ึงรายท่ี 1) – รายท่ี 7) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี วันท่ี 7 กันยายน 2555 รายท่ี 8) ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 1 ปี วันท่ี 19 กันยายน 2555 รายท่ี 9) – รายท่ี 10) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี วันท่ี 20 กันยายน 
2555 และรายท่ี 11) – รายท่ี 12) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี วันท่ี 4 ตุลาคม 2555 
  2. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีใหม่ จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1) นายธนะ ดวงรัตน์ 2) นายธานี ยี่สาร 
3) นายสุวัฒน์ ตันพิพัฒน์ 4) นายดิฐ อัศวพลังพรหม โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ัง
และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป 
  

8. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 7 ราย ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
  1. ย้ายนายวิจารณ์ สิมาฉายา เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  2. ย้ายนายสันติ บุญประคับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ย้ายนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมป่าไม้ 
  4. ย้ายนายนพพล ศรีสุข ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  5. ย้ายนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ํา ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี 
(นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  6. ย้ายนายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ํา 
  7. ย้ายนายปราณีต ร้อยบาง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

9. การแต่งตั้งข้าราชการ  (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอํานวย ทองสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน  ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)           
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

10. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน จํานวน 2 ราย  
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้  
  1) นายชวลิต  พิชาลัย  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง   (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พลังงาน  
  2) นางพูนทรัพย์ สกุณี  รองอธิบดี  (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
พลังงาน  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

11. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
(กระทรวงสาธารณสุข)     

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  ดังนี้  
  1. นายทรงยศ ชัยชนะ  สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
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  2. นายอํานวย  กาจีนะ  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ   
กลุ่มท่ีปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประเภทบริหาร ระดับสูง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

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

 
 
 


