
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์            
หิมะทองคํา  นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   

เศรษฐกิจ-สังคม 
   8.  เรื่อง   สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  9.  เรื่อง  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  12.  เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย 
    ข้ันต้นฤดูการผลิต ปี 2555/2556 
 

แต่งตั้ง 
  16.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลรัฐปาเลสไตน์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
 3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้า 
  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 6.  แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  

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

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 
8. เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) เสนอ ดังนี้     
 สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดยสอบถาม
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน
ต่อเดือน สําหรับในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวน 
ผู้ว่างงานลดลง 1.65 แสนคน (จาก 3.22 แสนคน เป็น 1.57 แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2554  หากเปรียบเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 6.6 หม่ืนคน  
(จาก 2.23 แสนคน เป็น 1.57 แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน 
 ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น 40.17 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.97  

ล้านคน ผู้ว่างงาน 1.57 แสนคน และผู้ท่ีรอฤดูกาล 4.0 หม่ืนคน ท้ังนี้ ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 จาํนวน 7.2 แสนคน  (จาก 39.45 ล้านคน เป็น 40.17 ล้านคน) 
  2. ผู้มีงานทํา 
   2.1 ผู้มีงานทํา 39.97 ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 จํานวน 9.9        
แสนคน (จาก 38.98 ล้านคน เป็น 39.97 ล้านคน) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5  ซ่ึงมีผู้ทํางานเพ่ิมข้ึนและลดลงในสาขา
ต่างๆ ได้ดังนี้ 

2.2 ผู้ทํางานเพ่ิมข้ึน  ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรมมีจํานวนผู้ทํางานเพ่ิมข้ึน 1.3 ล้านคน         
(จาก 15.53 ล้านคน เป็น 16.83 ล้านคน)  รองลงมาเป็น สาขาการผลิต 2.6 แสนคน (จาก 5.15 ล้านคน เป็น 5.41 
ล้านคน)  สาขาการก่อสร้าง 1.5 แสนคน (จาก 2.05 ล้านคน เป็น 2.20 ล้านคน) สาขาท่ีพักแรมและการบริการด้าน
อาหาร 1.5 แสนคน (จาก 2.23 ล้านคน เป็น 2.38 ล้านคน)   

2.3  ผู้ทํางานลดลง  ได้แก่  ผู้ทํางานในสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 2.4 
แสนคน (จาก 1.80 ล้านคน เป็น 1.56 ล้านคน)  รองลงมาเป็น สาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมบริการ
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น 2.1 แสนคน (จาก 0.75          
ล้านคน เป็น 0.54 ล้านคน)  สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 1.4 แสนคน 
(จาก 6.26 ล้านคน เป็น 6.12 ล้านคน)  สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 6.0 หม่ืนคน (จาก 0.44            
ล้านคน เป็น 0.38 ล้านคน)  และสาขาการศึกษา 6.0 หม่ืนคน (จาก 1.37 ล้านคน เป็น 1.31 ล้านคน)  เป็นต้น 

 3. ผู้ว่างงาน 
3.1 ผู้ว่างงานท่ัวประเทศมีจํานวน 1.57 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงาน 

ร้อยละ 0.4 ของกําลังแรงงานรวม  (ลดลง 1.65 แสนคน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554) 
ประกอบด้วย  ผู้ว่างงานท่ีไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 5.6 หม่ืนคน  อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานท่ีเคยทํางาน 
มาก่อนจํานวน 1.01 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานท่ีมาจากภาคการบริการและการค้า 5.2 หม่ืนคน  ภาคการผลิต 4.5 
หม่ืนคน  และภาคเกษตรกรรม 4.0 พันคน 
   3.2  ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 5.9 หม่ืนคน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.7 หม่ืนคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3.6 หม่ืนคน  ระดับประถมศึกษา 1.6 หม่ืนคน และไม่มี
การศึกษาและตํ่ากว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน   
   3.3  ผูว้่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง  7.1 หม่ืนคน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.6  หม่ืนคน  
ภาคใต้ 2.4 หม่ืนคน ภาคเหนือ 2.0 หม่ืนคน  และกรุงเทพมหานคร 1.6 หม่ืนคน  หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน              
ภาคกลางมีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.7 รองลงมาเป็นภาคใต้ และกรุงเทพมหานครร้อยละ 0.4  ภาคเหนือร้อยละ 
0.3 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.2  
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9. เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
  1. นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  2. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   เพ่ือให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และดําเนินนโยบายสําคัญอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําหนดนโยบายงบประมาณขาดดุล สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขาดดุลจํานวน 250,000 ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จํานวน 
2,525,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีกําหนดไว้ 2,400,000 ล้านบาท จํานวน 125,000 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 
  2. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มีดังนี้ 
   2.1 ให้ความสําคัญต่อการดําเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ จุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และบูรณาการภารกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.2 จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูร
ณาการตามยุทธศาสตร์ประเทศ และตามแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี 
21 มกราคม 2556 ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นและวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด รวมท้ังศักยภาพ
และความสามารถในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
   2.3 คํานึงถึงความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนแผนงาน/โครงการ จากแหล่งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. 
   2.4 ให้กระทรวง/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนิน
ภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับตํ่า หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ตามหลัก 3R (Review Redeploy และ Replace) เพ่ือนํางบประมาณดังกล่าวไปดําเนินภารกิจท่ีมี
ความสําคัญในระดับสูง 
  3. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   3.1 ให้ความสําคัญกับการสร้างศักยภาพและเร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองให้สูงข้ึน 
   3.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีรายได้ต่ํา  เพ่ือให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน
ทางการคลังของท้องถ่ิน  
   3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน  
   ท้ังนี้  ภาพรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับเบ้ียยังชีพคนชรา เบ้ียยังชีพคน
พิการ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การบริหารจัดการน้ํา และภารกิจท่ีเก่ียวกับการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 256,500 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีได้รับการ
จัดสรร 236,500 ล้านบาท เป็นจํานวน 20,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5 
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12. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้นฤดูการผลิต            
ปี 2555/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้ 

 1. กําหนดราคาอ้อยข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ในอัตรา 950.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับ
ความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 90.96 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 1,044.45 บาทต่อ
ตันอ้อย และกําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 57.00 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน 

  2. ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 2555/56 เท่ากับ 407.14 
บาทต่อตันอ้อย 

  ท้ังนี้  ให้ อก. เร่งรัดการทําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มา
ประกอบการพิจารณากําหนดโครงสร้างราคาอ้อยและน้ําตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2555 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

แต่งตั้ง 
16. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. รัฐบาลรัฐปาเลสไตน์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
มาเลเซีย ว่า รัฐบาลปาเลสไตน์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอับดุลอะซีซ อะบูฆูซ (Mr. Abdulaziz Abughoush) 
ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถ่ินพํานัก   
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร           
พ.ศ. 2556 โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเสนอ ดังนี้  
   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
มีรองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนท่ี 1  รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนท่ี 2    
รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนท่ี 3 เป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 1) ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 2)  
ผู้ตรวจราชการกรม (พ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 3)  ผู้แทนจากสํานักงบประมาณ  ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนจากกรมการปกครอง ผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร  ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์  ผู้แทนจากกรมประมง 
ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและวิชาการสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติสาธารณมติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
จัดการระบบสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการ
สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผู้แทนภาคกลาง  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติ
จังหวัด  ผู้แทนภาคเหนือ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ  สถิติจังหวัด  ผู้แทนภาคใต้  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้อํานวยการกลุ่มสถิติการเกษตร  สํานักสถิติสังคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  และ
นางสาวพิศมัย  อํานวย  นักวิชาการสถิติชํานาญการ  สํานักสถิติสังคม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ   เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 อํานาจหน้าท่ี 
      1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556   
          2. ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และกํากับการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
      3. มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น 
      4. พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ  
 
  3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสุรพงศ์ สุขุปัญญารักษ์    นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม 
สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   
สํานักงานปลัดกระทรงวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)  กลุ่มงานอายุร 
กรรม  โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข  ต้ังแต่วันท่ี 19 กันยายน 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  4. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ รวม 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ นายตระกูล วินิจนัยภาค นายปรเมธี วิมลศิริ     
นายประวิช สารกิจปรีชา  นายกุลิศ สมบัติศิริ นางอัมพร นิติสิริ นายชวน ศิรินันท์พร นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ 
นายประจวบ อุชชิน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ยกเว้นนายตระกูล วินิจนัยภาค ให้มีผลต้ังแต่
วันท่ีคณะกรรมการอัยการให้ความเห็นชอบ  
  5. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ในตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ราย 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้  
   1. เลื่อนและแต่งต้ัง นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   2. เลื่อนและแต่งต้ัง นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  3. เลื่อนและแต่งต้ัง นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมทรัพยากรน้ํา 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

1. แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายประยูร เชี่ยววัฒนา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ ตามนัยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  
 
 

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


