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  วันนี้ (24 กันยายน 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห&องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ8 ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว:าการ
กระทรวงกลาโหม เป<นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ8  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร&อมด&วย นายภักดีหาญส8                
หิมะทองคํา ร&อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน8 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได&แถลงข:าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได&ดังนี้ 

 
กฎหมาย 

 1.  เรื่อง  ร:างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไขการคํ้าประกัน 
   การชําระหนี้ของหน:วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ 
 2.  เรื่อง  ร:างพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบ  
   เครื่องราชอิสริยาภรณ8และท่ีใช&เป<นดุมเสื้อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ – สังคม 
 3.   เรื่อง  แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับส:วน 
   ราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา  
 8.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
   ครั้งท่ี 11/2556 เรื่อง โครงการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือ 
   ออกแบบและก:อสร&างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย:างยั่งยืนและระบบ
   แก&ไขปRญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
 9.  เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการเรื่องร&องทุกข8จากประชาชน ไตรมาสท่ี 3 ของปNงบประมาณ 
   พ.ศ. 2556 
 13.  เรื่อง  การใช&งบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก:อน 
 14.  เรื่อง  การดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ8เมืองพ่ีเมืองน&อง 
 

แต�งตั้ง 
  30.  เรื่อง  แต:งต้ัง 
 1.  การแต:งต้ังข&าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐหมู:เกาะมาร8แชลเสนอขอแต:งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
 3.  การโอนข&าราชการมาแต:งต้ังให&ดํารงตําแหน:งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝVาย 
  ข&าราชการประจํา (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  4.  การโอนข&าราชการมาแต:งต้ังให&ดํารงตําแหน:งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 5.  แต:งต้ังข&าราชการให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหาร ระดับสูง   
  กระทรวงมหาดไทย  
 6.  การแต:งต้ังข&าราชการให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหาร ระดับสูง   
  กระทรวงมหาดไทย  
 7.  การแต:งต้ังคณะกรรมการการเคหะแห:งชาติ  



 2 

 8. การแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงพลังงาน)  
 9.  การแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต:างประเทศ)  
 10.  การโอนและการแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญให&ดํารงตําแหน:ง  
  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 11.  แต:งต้ังข&าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความม่ันคงของมนุษย8)  
 12.  การแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงพาณิชย8)  

 13. การแต:งต้ังข&าราชการให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน:ง 
  ผู&ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู&ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 14. การแต:งต้ังข&าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  

15. การแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง  
 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ8)  

 
 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  
รับฟ;งได<ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร�างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขการค้ําประกัน การชําระหนี้             
ของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร:างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไขการ           
คํ้าประกัน การชําระหนี้ของหน:วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอและให&ดําเนินการต:อไปได& 
                   สาระสําคัญของร�างประกาศฯ 
                   1. กําหนดให&หนี้ของหน:วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ภาครัฐ ดังต:อไปนี้ เป<นหนี้ท่ี 
กค. อาจคํ้าประกันการชําระหนี้ได& 
                     (1) หนี้อันเนื่องมาจากการกู&เงินเพ่ือโครงการหรือแผนงานในด&านสาธารณูปโภคหรือ
สาธารณูปการซ่ึงเป<นประโยชน8ต:อประชาชนโดยส:วนรวม โครงการหรือแผนงานท่ีมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง แต:มีผลตอบแทนทางการเงินตํ่า หรือโครงการหรือแผนงานท่ีราคาสินค&าหรือบริการอยู:ภาคใต&การควบคุม
ตามนโยบายของรัฐบาล 
                     (2) หนี้อันเนื่องมาจากการกู&เงินจากสถานบันการเงินระหว:างประเทศ รัฐบาลต:างประเทศ 
สถาบันการเงินของรัฐบาลต:างประเทศ หรือสถาบันการเงินต:างประเทศ โดย กค. ได&ให&ความเห็นชอบในการ          
คํ้าประกันการชําระหนี้ตามเง่ือนไขการกู&เงินดังกล:าว 
                     (3) หนี้อันเนื่องมาจากการกู&เงินในขณะท่ีสภาวะตลาดการเงินไม:เอ้ือยอํานวย หาก กค.   
ไม:คํ้าประกันเงินกู&ดังกล:าวอาจก:อให&เกิดความเสียหายต:อประเทศ 
                     (4) หนี้ อันเนื่องมาจากการกู&เงินซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติให&รัฐบาลรับภาระท้ังหมดหรือ
บางส:วน 
                     (5) หนี้ อันเนื่องมาจากการกู& เ งินเพ่ือปรับโครงสร&างหนี้ ท่ี  กค. เคยคํ้าประกัน และ 
กค. พิจารณาเห็นสมควรให&มีการคํ้าประกันหนี้ดังกล:าวต:อไป 
                     (6) หนี้อันเนื่องมาจากการกู&เงินเพ่ือดําเนินโครงการหรือแผนงานท่ีมีความจําเป<นและ
สอดคล&องกับนโยบายของรัฐบาล 
                     (7) หนี้อันเนื่องมาจากการกู&เงินเพ่ือใช&เป<นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพ่ือเสริมสภาพคล:องให&แก:
หน:วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐท่ีราคาสินค&าและบริการอยู:ภายใต&การควบคุมตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
                     (8) หนี้อันเนื่องมาจากการกู&เงินเพ่ือดําเนินโครงการหรือแผนงานหรือเพ่ือปรับโครงสร&างหนี้
ซ่ึงหาก กค. คํ้าประกันจะเป<นการประหยัด ลดต&นทุน และทําให&การบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                   ในกรณีมีความจําเป<นเพ่ือประโยชน8ของประเทศ กค. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให& 
กค. คํ้าประกันเงินกู&เพ่ือวัตถุประสงค8อ่ืนนอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่งได& 
                   2. เม่ือคณะรัฐมนตรีได&อนุมัติการคํ้าประกันแล&ว ให& กค. ดําเนินการตามกฎหมายว:าด&วยการบริหาร
หนี้สาธารณะและกฎหมายอ่ืน 
                   3. การเรียกเก็บค:าธรรมเนียมการคํ้าประกัน หรือค:าธรรมเนียมอ่ืนใด ให&เป<นไปตามกฎกระทรวงว:า
ด&วยการกําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค:าธรรมเนียมการคํ้าประกันของ กค. 
 
2. เรื่อง ร�างพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ$และท่ีใช6เป7น            
ดุมเส้ือ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร:างพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8และท่ีใช&เป<นดุมเสื้อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให&ส:ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล&วดําเนินการต:อไปได&  
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  ท้ังนี้ ศธ. เสนอว:า เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ8อันเป<นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษได&
กําหนดไว&ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 แต:ยังมิได&มีการกําหนดให&เครื่องราชอิสริยาภรณ8อันเป<นสิริยิ่งรามกีรติ 
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษเป<นเครื่องราชอิสริยาภรณ8ท่ีมีเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ8และท่ีใช&
เป<นดุมเสื้อและยังมิได&มีการกําหนดรูปแบบของเครื่องหมายดังกล:าว สมควรกําหนดให&เครื่องราชอิสริยาภรณ8ดังกล:าว
เป<นเครื่องราชอิสริยาภรณ8ท่ีมีเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ8และท่ีใช&เป<นดุมเสื้อ และ
กําหนดรูปแบบของเครื่องหมายดังกล:าว 
                     สาระสําคัญของร�างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให&รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เป<นเครื่องราชอิสริยาภรณ8ท่ีให&มีเครื่องหมายประดับ
แพรแถบ และเครื่องหมายท่ีใช&เป<นดุมเสื้อ 
  2. กําหนดให&เครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ8รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้น
พิเศษ เป<นรูปหน&าเสือสีทองประกอบวชิระสีเงิน 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
3.  เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับส�วนราชการ จังหวัดและ
สถาบันอุดมศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการให&ใช&งบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ:ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป<น จํานวน 1,400 ล&านบาท เพ่ือจัดสรรเงินรางวัลประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 
2555 สําหรับส:วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได&จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ิมเติม จากท่ีมีการจัดสรร
งบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือการนี้ไว&แล&วในงบกลาง รายการค:าใช&จ:ายในการปรับเงิน
ค:าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 2,000 ล&านบาท และงบประมาณรายจ:ายประจําปNประมาณ พ.ศ. 2555 ของ
ส:วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเหลือจ:ายประมาณ 345 ล&านบาท รวมเป<นเงินท้ังสิ้น 3,745 ล&านบาท 
  2. อนุมัติให&หัวหน&าส:วนราชการ ผู&ว:าราชการจังหวัด จังหวัด และผู&บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2555 เหลือจ:ายท่ีกันไว&เบิก
เหลื่อมปN ไปต้ังจ:ายในงบบุคลากร เพ่ือเบิกจ:ายเป<นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 
2555 โดยไม:ต&องขออนุมัติ สงป. เป<นราย ๆ ไป ท้ังนี้ เป<นการผ:อนผันการปฏิบัติตามระเบียบว:าด&วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม 
 
8. เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 11/2556 เรื่อง โครงการ
รับฟFงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบและก�อสร6างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย�าง
ย่ังยืนและระบบแก6ไขปFญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 
11/2556 เรื่อง โครงการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบและก:อสร&างระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอย:างยั่ งยืนและระบบแก&ไขปRญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี                          
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอแล&วมีมติดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนกรณีโครงการเพ่ือออกแบบและก:อสร&าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย:างยั่งยืนและระบบแก&ไขปRญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  2. อนุมัติโครงการรับฟRงความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการเพ่ือออกแบบและก:อสร&างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย:างยั่งยืนและระบบแก&ไขปRญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
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  3. อนุมัติงบประมาณ จํานวน 184,643,920 บาท เพ่ือใช&เป<นค:าใช&จ:ายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการรับฟRงความคิดเห็นขอประชาชนฯ โดยให&รับจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ:ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป<นประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล:าวให&
หน:วยงานผู&รับผิดชอบแผนงานดังนี้ 
   3.1 แผนงานการประชาสัมพันธ8และเผยแพร:ข&อมูลวงเงินงบประมาณจํานวน 9,507,000 
บาท โดยมีกรมประชาสัมพันธ8 เป<นหน:วยงานผู&รับผิดชอบ 
   3.2 แผนงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนวงเงินงบประมาณจํานวน 7,968,500 
บาท ผู&รับผิดชอบ โดยมีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป<นหน:วยงานผู&รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัยเป<น
ผู&ดําเนินการ 
   3.3 แผนงานการจัดเวทีรับฟRงความคิดเห็นของประชาชนวงเงินงบประมาณจํานวน 
115,323,400 บาท โดยมีกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป<นหน:วยงาน
ผู&รับผิดชอบ 
   3.4 แผนงานอํานวยการ ติดตาม ประสานงานและประเมินผลวงเงินงบประมาณจํานวน 
51,845,020 บาท โดยมี สปน.เป<นหน:วยงานผู&รับผิดชอบ 
 
9. เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเรื่องร6องทุกข$จากประชาชน ไตรมาสท่ี 3 ของป=งบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร&องทุกข8จากประชาชน ไตรมาสท่ี 3 ของ
ปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบหมายให&ส:วนราชการให&ความสําคัญกับการเร:งรัดดําเนินการเรื่องร&องทุกข8ให&มีผล
เป<นท่ียุติด&วยความเป<นธรรมโดยไม:ชักช&า ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สปน. ได&ประมวลผลสถิติการร&องทุกข8 / เสนอความคิดเห็น และผลการดําเนินการเรื่องร&องทุกข8จาก
ประชาชนท่ีมีมาถึงนายกรัฐมนตรี   รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสท่ี 3 ของ
ปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามประเด็นสําคัญ สรุปได& ดังนี้  

1. สถิติการแจ&งเรื่องร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามช:องทางการร&องทุกข8 
1111 (4 ช:องทาง) ในไตรมาสท่ี 3 ของปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชาชนแจ&งเรื่องร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นผ:าน
ช:องทางต:าง ๆ รวมท้ังสิ้น  25,931 ครั้ง โดยผ:านช:องทางสายด:วนของรัฐบาล 1111 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ช:องทาง
เว็บไซต8 (www.1111.go.th) ช:องทางตู& ปณ. 1111/ไปรษณีย8/โทรสาร และช:องทางจุดบริการประชาชน 1111 
ตามลําดับ 

2. จํานวนเรื่องร&องทุกข8จําแนกตามประเภทเรื่อง ในไตรมาสท่ี 3 ของปNงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ประชาชนร&องทุกข8/เสนอข&อคิดเห็นในประเภทเรื่องต:าง ๆ รวมท้ังสิ้น 15,039 เรื่อง โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร&อง
ทุกข8/เสนอข&อคิดเห็นมากท่ีสุด ได&แก: เรื่องขอให&ซ:อมแซมไฟฟ_ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ:ายกระแสไฟฟ_า 
รองลงมาคือ เหตุเดือดร&อนรําคาญ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการในหลากหลายประเด็น 
ตามลําดับ  

3. จํานวนเรื่องร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการจําแนกตามหน:วยงาน  [ไม:รวม 
องค8กรปกครองส:วนท&องถ่ิน (อปท.) และจังหวัด] ในไตรมาสท่ี 3 ของปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเรื่องร&องทุกข8/เสนอ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวข&องกับหน:วยงานต:าง ๆ  รวมท้ังสิ้น 6,432 เรื่อง  เรียงตามลําดับจากหน:วยงานและรัฐวิสาหกิจ           
ท่ีได&รับการประสานงานเรื่องร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมากท่ีสุด  3 ลําดับแรก ดังนี้  

3.1 หน�วยงาน ได&แก:  
   1) สํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก: เหตุ
เดือดร&อนรําคาญจากเสียงและกลิ่นเหม็น วัยรุ:น ม่ัวสุม ขอให&แก&ปRญหาการจราจรติดขัด  ปรับปรุงการปล:อยสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณทางแยก ยาเสพติด  และบ:อนการพนัน  
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   2) กระทรวงคมนาคม ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก:  ขอให&
ปรับปรุงการให&บริการของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซ่ี) พนักงานขับรถตู& และพนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทางขอให&พิจารณาเพ่ิมรอบการเดินรถและเพ่ิมจํานวนรถตู&  รถโดยสารประจําทาง  ขอให&ปรับปรุงซ:อมแซม 
ก:อสร&างถนนบาทวิถี สะพานลอยข&ามแยก ข&ามแม:น้ํา  และสะพานลอยกลับรถ  ขอให&เปbดรับฟRงความคิดเห็นของ
ประชาชนสําหรับโครงการก:อสร&างรถไฟฟ_าความเร็วสูง และขอให&ยกเลิกนโยบายการปรับเพ่ิมราคาค:าผ:านทางพิเศษ   
   3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ$ ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก: 
ขอให&แก&ไขปRญหาราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่า ประเภทยาพาราดิบ น้ํามันปาล8ม  ขอให&จัดทําฝนเทียมในพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร  และขอให&จัดสรรท่ีดินทํากินเพ่ือเกษตรกรรม 
 3.2 รัฐวิสาหกิจ ได&แก:   
   1) องค$การขนส�งมวลชนกรุงเทพ  ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก: 
ขอให&ปรับปรุงการให&บริการของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค:าโดยสาร และพนักงานขับรถตู&โดยสาร ขอให&ปรับปรุง
และตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจําทางให&มีสภาพพร&อมใช&งานอยู:เสมอ และขอให&ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก
ในการให&บริการสายด:วนหมายเลข 1348  
   2) การไฟฟIาส�วนภูมิภาค  ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก:  ขอให&
ขยายเขตการให&บริการไฟฟ_า ขอให&ซ:อมแซมไฟฟ_าส:องสว:างริมทาง หม&อแปลง เสา สายไฟฟ_า และแก&ไขปRญหา
กระแสไฟฟ_าขัดข&อง ขอให&ปรับปรุงระบบการให&บริการทางโทรศัพท8ของสํานักงานการไฟฟ_าส:วนภูมิภาคในพ้ืนท่ี            
ต:าง ๆ  และสายด:วนหมายเลข 1129 ขอให&ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการให&บริการของเจ&าหน&าท่ีสํานักงาน
การไฟฟ_าส:วนภูมิภาค  และเจ&าหน&าท่ีท่ีดําเนินการตัดมิเตอร8ไฟ  
   3) ธนาคารออมสิน  ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก:  ขอความ
ช:วยเหลือนําหนี้สินนอกระบบเข&าสู:ระบบของธนาคารออมสิน  ขอความช:วยเหลือแหล:งเงินกู&   อัตราดอกเบ้ียตํ่า และ
ขอสินเชื่อเพ่ือนําไปเป<นทุนประกอบอาชีพ  
  4. จํานวนเรื่องร&องทุกข8 / เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการจําแนกตามองค8กรปกครองส:วน
ท&องถ่ิน (อปท.) และจังหวัด ในไตรมาสท่ี 3 ของปNงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีเรื่องร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นท่ี
เก่ียวข&องกับ อปท. และจังหวัดต:าง ๆ  รวมท้ังสิ้น  3,367 เรื่อง โดยเรียงตามลําดับจาก อปท. และจังหวัดท่ีได&รับการ
ประสานงานเรื่องร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได&แก:  
   4.1 กรุงเทพมหานคร  ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก: ขอให&แก&ไข
ปRญหาความเดือดร&อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุVนละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น  ขอให&แก&ไขปRญหาการวางจําหน:ายสินค&า 
การติดต้ังป_ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร ขอให&ปรับปรุงซ:อมแซมถนน  ก:อสร&าง
สะพานลอย คนเดินข&ามทางม&าลายและบาทวิถี  และติดต้ังไฟฟ_าส:องสว:างริมทาง  ป_ายแสดงสัญลักษณ8การจราจร
และขอให&ปรับปรุงการให&บริการของรถไฟฟ_า (BTS) เช:น ขอให&สร&างบันไดเลื่อน และติดต้ังลิฟต8โดยสารท่ีสถานี
รถไฟฟ_า (BTS)  และขอให&เพ่ิมจํานวนเท่ียวการเดินรถของรถโดยสารประจําทางด:วนพิเศษ (BRT)   
   4.2 จังหวัดปทุมธานี   ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก:  ขอให&แก&ไข
ปRญหาความเดือดร&อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุVนละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากน้ําเน:าเสีย ขอให&ปรับปรุงซ:อมแซม 
ก:อสร&างถนน  สะพานและจุดกลับรถ ขอให&ปรับปรุงซ:อมแซม ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ป_ายแสดงสัญลักษณ8
การจราจร และไฟส:องสว:างริมทาง และแจ&งเบาะแสการลักลอบจําน:ายและเสพยาเสพติด  
    4.3 จังหวัดนนทบุรี  ประเด็นท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก ได&แก: ขอให&แก&ไข
ปRญหาเหตุเดือดร&อนรําคาญจากมลภาวะทางเสียง ฝุVนละออง กลิ่นเหม็น ขอให&แก&ไขปRญหาการวางจําแหน:ายสินค&า 
และการจอดรถกีดขวางการจราจร  ขอให&ปรับปรุงซ:อมแซม ก:อสร&างถนน สะพานลอยคนข&าม และบาทวิถี  ขอความ
อนุเคราะห8ติดต้ังไฟส:องสว:างริมทาง ป_ายแสดงสัญลักษณ8การจราจร  และแจ&งเบาะแสการลักลอบจําหน:ายและเสพ
ยาเสพติด  
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  5. จํานวนเรื่องร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็น เรียงตามลําดับประเด็นเรื่องท่ีมีการร&องทุกข8/เสนอความ
คิดเห็นมากท่ีสุด 10 ลําดับแรก  ตามตารางดังนี้  

ไตรมาสท่ี 3 ของป=งบประมาณ พ.ศ. 2556 ลําดับท่ี 
ประเด็นเรื่อง จํานวนเรื่อง 

1 ไฟฟ_า 1,911 
2 เหตุเดือดร&อนรําคาญ 1,429 
3 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐ 1,003 
4 การบริการขนส:งทางบก 627 
5 ยาเสพติด 555 
6 น้ําประปา 537 
7 ถนน 489 
8 หนี้สินนอกระบบ 377 
9 บ:อนการพนัน 375 
10 โทรศัพท8 358 

 
  ไตรมาท่ี 3 ของปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร&องทุกข8/เสนอความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด ได&แก:  ไฟฟ_า เหตุเดือดร&อนรําคาญ  และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐ   
 
13. เรื่อง การใช6งบประมาณรายจ�ายประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก�อน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ8และเง่ือนไขการใช&งบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ไปพลางก:อน เพ่ือให&ส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  และสภากาชาดไทย จ:ายเงิน
หรือก:อหนี้ผูกพันได&อย:างต:อเนื่องต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 อันเป<นวันเริ่มต&นปNงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนกว:า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะประกาศใช&บังคับ ตามท่ีสํานักงบประมาณ
เสนอ โดยสาระสําคัญของหลักเกณฑ8และเง่ือนไข มีดังนี้ 
  1. วงเงินงบประมาณท่ีอนุญาตให&ใช&จ:าย ได&แก: 
   - งบประมาณรายจ:ายของส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
สภากาชาดไทย ให&ใช&จ:ายได&ไม:เกินก่ึงหนึ่งของแต:ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
   - งบประมาณรายจ:ายงบกลาง และงบประมาณรายจ:ายเพ่ือเป<นกองทุนหรือเงินทุน
หมุนเวียน ให&ใช&จ:ายได&ไม:เกินก่ึงหนึ่งของแต:ละรายการงบกลาง และรายการงบประมาณรายจ:ายสําหรับกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2556  
   - สําหรับส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน:วยงานของรัฐ ท่ีจัดต้ังข้ึนใหม: หรือท่ีมีการรวม
การโอนหรือการยุบในระหว:างปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให&ใช&จ:ายได&ไม:เกินจํานวนวงเงินงบประมาณรายจ:ายแต:ละ
แผนงานท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให&ในระหว:างปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  2. กรณีท่ีมีความจําเป<นต&องจ:ายเงินหรือก:อหนี้ผูกพันเกินกว:าหรือนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว&ในข&อ 
1 ให&สํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณได&ตามความจําเป<นไม:เกินจํานวนเงินงบประมาณรายจ:ายตาม
แผนงานหรือรายการของปNงบประมาณ พ.ศ. 2556 เฉพาะกรณี ดังต:อไปนี้ 
   - มีข&อผูกพันตามสัญญา 
   - ต&องดําเนินการตามข&อตกลงท่ีรัฐบาลทําไว&กับรัฐบาลต:างประเทศ สถาบันการเงินระหว:าง
ประเทศ หรือองค8การระหว:างประเทศ 
   - มีความจําเป<นและเร:งด:วน ซ่ึงหากไม:ดําเนินการจะเสียหายต:อการบริหารราชการแผ:นดิน 
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  3. งบประมาณรายจ:ายท่ีจัดสรรให&ตามหลักเกณฑ8และเง่ือนไขในข&อ 1 และข&อ 2 ดังกล:าว ให&ถือเป<น
ส:วนหนึ่งของบประมาณรายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงต&องหักออกจากงบประมาณรายจ:ายประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย รวมท้ัง
งบประมาณรายจ:ายงบกลางและงบประมาณรายจ:ายกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ:ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช&บังคับแล&ว 
  4. การบริหารงบประมาณรายจ:ายตามหลักเกณฑ8และเง่ือนไขนี้ ให&เป<นไปตามวิธีปฏิบัติท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด 
 
14. เรื่อง การดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ$เมืองพ่ีเมืองน6อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข&อมูลการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ8เมืองพ่ีเมืองน&อง ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานว:า ตามยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศภายใต&แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตร8การสร&างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับดําริของนายกรัฐมนตรีท่ีให&ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายในด&านการส:งเสริม
ความร:วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน&อง นั้น มท. ได&รวบรวมข&อมูลการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ8เมืองพ่ีเมือง
น&อง ซ่ึงเป<นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (6 สิงหาคม 2556)  โดยมีประเด็นสําคัญสรุปได& ดังนี้ 
  1. การสถาปนาความสัมพันธ8เมืองพ่ีเมืองน&องท่ีลงนามความตกลงแล&ว ในปRจจุบันมี 29 จังหวัด ท่ีได&
มีการดําเนินการส:งเสริมความร:วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน&องกับต:างประเทศ 14 ประเทศ (57 คู:ภาคี) 
  2. จังหวัด/เมือง ท่ีอยู:ระหว:างข้ันตอนการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ8โดยมีจังหวัดท่ีอยู:ระหว:างการ
ริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ8 จํานวน 11 คู: 
  3. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ8ท่ีน:าสนใจ จํานวน 13 จังหวัด               
ของไทยกับ 23 จังหวัด/เมืองของต:างประเทศคู:ภาคี 
  4. มท. ได&ยึดนโยบายของรัฐบาลในด&านการส:งเสริมความร:วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน&อง เป<น
ภารกิจสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให&บรรลุผลอย:างมีคุณภาพ จึงได&ดําเนินการ ดังนี้ 
   4.1 จัดทําโครงการสัมมนาเตรียมความพร&อมของเจ&าหน&าท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือการรองรับ
ประชาคมอาเซียนและการส:งเสริมทักษะด&านการเจรจาต:อรองและการจัดประชุม ระหว:างวันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 
2556 โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ8แก:เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบงานกิจการชายแดนและงาน            
วิเทศสัมพันธ8ในเรื่องนโยบายต:างประเทศของไทยเก่ียวกับแนวโน&ม ทิศทาง นโยบายการดําเนินความสัมพันธ8กับ
ประเทศเพ่ือนบ&าน และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังนโยบายการสถาปนาความสัมพันธ8เมืองพ่ีเมืองน&อง                    
มีผู&เข&าร:วมสัมมนาจากส:วนกลางและส:วนภูมิภาค จํานวน 110 คน 
   4.2 เพ่ือส:งเสริมความร:วมมือกันระหว:างประเทศในรูปแบบความสัมพันธ8บ&านพ่ีเมืองน&อง 
มท. ได&แจ&งจังหวัดทุกจังหวัดท่ีประสงค8จะดําเนินงานสร&างความสัมพันธ8ให&รับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
สถาปนาความสัมพันธ8เมืองพ่ีเมืองน&องกับต:างประเทศในระดับจังหวัดแล&ว 
   4.3 มท. ได&แจ&งให& 29 จังหวัด ท่ีได&ลงนามสถาปนาความสัมพันธ8เมืองพ่ีเมืองน&องกับจังหวัด
ในต:างประเทศ รายงานข&อมูลการดําเนินการเพ่ือนําเสนอรายงานผู&บังคับบัญชา และใช&เป<นข&อมูลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ8 
   4.4 มท. ได&แจ&งจังหวัดทุกจังหวัดว:า รัฐบาลมีนโยบายให&ความสําคัญและส:งเสริมให&เกิด
ความร:วมมือระหว:างประเทศในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/เมืองของต:างประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือพัฒนาความ
ร:วมมือทางด&านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการท:องเท่ียว รวมท้ังขอให&จังหวัดท่ีจะสถาปนา



 9 

ความสัมพันธ8คํานึงถึงหลักเกณฑ8ความเหมาะสม/การเตรียมความพร&อมในด&านต:าง ๆ เพ่ือให&เกิดประโยชน8สูงสุดท่ี
จังหวัดและประเทศไทยจะได&รับ 
 

แต�งตั้ง 
30. เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. การแต�งตั้งข6าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังนายณรงค8ศักด์ิ โอสถธนากร ผู&อํานวยการสํานักเทคโนโลยีทําแผนท่ี 
กรมท่ีดิน ให&ดํารงตําแหน:ง ท่ีปรึกษาด&านวิศวกรรมสํารวจ (วิศวกรสํารวจทรงคุณวุฒิ) กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
ต้ังแต:วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป<นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ&วนสมบูรณ8 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:
วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป   
 
 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐหมู�เกาะมาร$แชลเสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได&รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟbลิปปbนส8 ว:า รัฐบาลสาธารณรัฐหมู:เกาะมาร8แชลมีความประสงค8ขอแต:งต้ัง นายทอมัส ดี. คิจิเนอร8 (Mr. Thomas D. 
Kijiner) ให&ดํารงตําแหน:งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู&มีอํานาจเต็มแห:งสาธารณรัฐหมู:เกาะมาร8แชลประจําประเทศไทยคน
แรก โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงโตเกียว ตามท่ีกระทรวงการต:างประเทศเสนอ  
    
  3. การโอนข6าราชการมาแต�งตั้งให6ดํารงตําแหน�งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝNายข6าราชการประจํา 
     (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอน นายระพีพันธุ8 สริวัฒน8 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต:งต้ังให&ดํารงตําแหน:งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝVายข&าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป ท้ังนี้ ผู&มีอํานาจสั่งบรรจุของท้ัง
สองหน:วยงานได&ตกลงยินยอมในการโอนแล&ว  
 

1. การโอนข6าราชการมาแต�งตั้งให6ดํารงตําแหน�งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอน นางพัชราภรณ8 อินทรียงค8 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝVายบริหาร 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต:งต้ังให&ดํารงตําแหน:งรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป ท้ังนี้ ผู&มีอํานาจสั่งบรรจุของท้ังสอง
หน:วยงานได&ตกลงยินยอมในการโอนแล&ว  
 

2. แต�งตั้งข6าราชการให6ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรี มีม ติอนุ มั ติแต: ง ต้ังข& าราชการให& ดํ ารง ตําแหน: งประเภทบริหาร ระดับสู ง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 23 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้  
  1. นายวิเชียร พุฒิวิญsู ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนนทบุรี ให&ดํารงตําแหน:งผู&ว:า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหม:  
   2. นายธนน เวชกรกานนท8 ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนนทบุรี  



 10 

  3. นายชนม8ชื่น บุญญานุสาสน8 ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม  
  4. นายพงศธร สัจจชลพันธ8 ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี  
  5. นายวิโรจน8 จิวะรังสรรค8 ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย 
  6. นายอภินันท8 ซ่ือธานุวงศ8 ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  7. นายสุรพล วาณิชเสนี รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดนนทบุรี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกําแพงเพชร  
  8. นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดจันทบุรี ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี  
  9. นายอดิศักด์ิ เทพอาสน8 รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดชลบุรี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครพนม  
  10. นายณัฐพงศ8 ศิริชนะ รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดสงขลา ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส  
  11. นายอุกริช พ่ึงโสภา รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดนครราชสีมา ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน:าน 
  12. นายชโลธร ผาโคตร รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดสระบุรี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ  
  13. นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดสุรินทร8 ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบูรณ8  
  14. นายสุรพล พนัสอําพล รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดสงขลา ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแม:ฮ:องสอน  
  15. นายสมศักด์ิ ปะริสุทโธ เหมทานนท8 รองอธิบดี (นักบริหารต&น) กรมส:งเสริมการปกครองท&องถ่ิน 
ให&ดํารงตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี  
  16. นายสุวรรณ กล:าวสุนทร รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดลําปาง ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําพูน  
   17. ว:าท่ีร&อยตรี สุพีร8พัฒน8 จองพานิช รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดระยอง ให&
ดํารงตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุพรรณบุรี  
  18. นายชยพล ธิติศักด์ิ รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดอุดรธานี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู  
  19. นายเสรี ศรีหะไตร รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดปRตตานี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ:างทอง  
  20. นายชัช กิตตินภดล รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดอุตรดิตถ8 ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุตรดิตถ8  
  21. นายปวิณ ชํานิประศาสน8 รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดสมุทรปราการ ให&
ดํารงตําแหน:งผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  22. นายธนาคม จงจิระ รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดลพบุรี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
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   23. นายทวี นริสศิริกุล รองผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองต&น) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

3. การแต�งตั้งข6าราชการให6ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข&าราชการให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 8 ราย 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้  
  1. นายนิสิต จันทร8สมวงศ8 ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ8 ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี  
   2. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง ให&ดํารงตําแหน:งผู&ว:า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ8  
  3. นายสมศักด์ิ ปะริสุทโธ เหมทานนท8 ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี ให&ดํารง
ตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง  
  4. นายวิญsู ทองสกุล ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพัทลุง ให&ดํารงตําแหน:งผู&ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายเสรี ศรีหะไตร ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ:างทอง ให&ดํารงตําแหน:งผู&ว:า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพัทลุง  
  6. นายปวิณ ชํานิประศาสน8 ผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให&ดํารงตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ:างทอง  
  7. นายพิเชษฐ ไพบูลย8ศิริ ผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลพบุรี ให&ดํารงตําแหน:ง
ผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
    8. นายธนาคม จงจิระ ผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให&ดํารงตําแหน:งผู&ว:าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลพบุรี  
   ต้ังแต:วันท่ี 2 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

4. การแต�งตั้งคณะกรรมการการเคหะแห�งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8เสนอ ดังนี้  
  1. ให&ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห:งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 4 มกราคม 2555 และมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ท้ังคณะพ&นจากตําแหน:ง   
   2. แต:งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห:งชาติชุดใหม:ท้ังคณะ 
จากบุคคลตามบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง และผู&ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้   
1) พลตํารวจเอก ชลธาร จิราณรงค8 เป<นประธานกรรมการ 2. นายเลิศปRญญา บูรณบัณฑิต (ผู&แทนกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8) กรรมการ 3. นายชาญณัฏฐ8 แก&วมณี (ผู&แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ   
4. นายไพรัช พรสมบูรณ8ศิริ กรรมการ 5. นายคณิต แพทย8สมาน กรรมการ 6. นายวีระยุทธ เอ่ียมอําภา กรรมการ   
7. นายธีระพงษ8 รอดประเสริฐ กรรมการ 8. นายปรีดี ปรีดีสนิท กรรมการ 9. นายชาญวิทย8 อมตะมาทุชาติ กรรมการ 
(ลําดับท่ี 4,7 และ 9 จากบัญชีรายชื่อกระทรวงการคลัง)  
 

5. การแต�งตั้งข6าราชการพลเรือนสามัญให6ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พลังงาน)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญตําแหน:งประเภทบริหาร ระดับสูง เพ่ือ
ทดแทนตําแหน:งว:างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้  
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  1. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู&ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน ให&ดํารงตําแหน:งผู&อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
   2. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ให&ดํารงตําแหน:งผู&ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน  
   3. นายสมนึก บํารุงสาลี ผู&ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน ให&ดํารงตําแหน:งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
   ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

6. การแต�งตั้งข6าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต�างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญ ให&ดํารงตําแหน:งเอกอัครราชทูต จํานวน 
6 ตําแหน:ง ซ่ึงได&รับความเห็นชอบจากประเทศผู&รับแล&ว และตําแหน:งอธิบดี จํานวน 2 ตําแหน:ง ตามท่ีกระทรวงการ
ต:างประเทศเสนอ ดังนี้  
  1. นายวรเดช วีระเวคิน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร ระดับสูง) ดํารงตําแหน:ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต& 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ สืบแทนนายนนทศิริ บุรณศิริ ซ่ึงเกษียณอายุราชการ  
   2. นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร ระดับต&น) ดํารง
ตําแหน:งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร ระดับสูง) สืบแทนนายวรเดช วีระเวคิน  
  3. นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต8 สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ ดํารงตําแหน:งเอกอัครราชทูต (นักบริหาร
การทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ 
สืบแทนนายพิศาล มาณวพัฒน8 ซ่ึงได&รับการแต:งต้ังให&ดํารงตําแหน:งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา  
  4. นายพีรศักย จันทวรินทร8 เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ ดํารงตําแหน:ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต8 สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ สืบแทนนายชลิต 
มานิตยกุล  
   5. นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ: (นักบริหารการทูต ระดับต&น) สถานกงสุลใหญ: ณ นคร
ซิดนีย8 เครือรัฐออสเตรเลีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ ดํารงตําแหน:งเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ สืบแทนนายพีรศักย จันทวรินทร8   
  6. นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ: (นักบริหารการทูต ระดับต&น) สถานกงสุลใหญ: ณ เมืองฮ:องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ ดํารงตําแหน:งอธิบดีกรมพิธีการทูต (นักบริหาร 
ระดับสูง) สืบแทนนายจักริน ฉายะพงศ8 ซ่ึงเกษียณอายุราชการ  
  7. นายนพพร อัจฉริยวนิช รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต&น) กรมอาเซียน ดํารงตําแหน:ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ สืบแทนนายพลเดช วรฉัตร ซ่ึงเกษียณอายุราชการ  
  8. ม.ร.ว. อดิศรเดช สุขสวัสด์ิ อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต&น) สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สํานักงานปลัดกระทรวงการต:างประเทศ ดํารงตําแหน:งเอกอัครราชทูต (นักบริหาร
การทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร:าน สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต:างประเทศ สืบแทนนายอุดมศักด์ิ ศรีธัญโกศ ซ่ึงเกษียณอายุราชการ  
   ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
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7. การโอนและการแต�งตั้งข6าราชการพลเรือนสามัญให6ดํารงตําแหน�งรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติรับโอน นางสาวรุจิรา ริมผดี ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห8งบประมาณ
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และแต:งต้ังให&ดํารงตําแหน:ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี             
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. แต:งต้ัง นายอํานาจ พัวเวส ท่ีปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห8นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให&ดํารงตําแหน:ง รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  เพ่ือทดแทนผู&เกษียณอายุราชการ ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

8. แต�งตั้งข6าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย$)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย8 ให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย8เสนอ ดังนี้  
  1. นางญาณี เลิศไกร ผู&อํานวยการสํานักงานส:งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ8เด็ก เยาวชน ผู&ด&อยโอกาส 
และผู&สูงอายุ ดํารงตําแหน:ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
   2. นางระรินทิพย8 ศิโรรัตน8 รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน:ง ผู&อํานวยการ
สํานักงานส:งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ8เด็ก เยาวชน ผู&ด&อยโอกาส และผู&สูงอายุ  
  ต้ังแต:วันท่ี 2 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนตําแหน:งท่ีว:างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

9. การแต�งตั้งข6าราชการพลเรือนสามัญให6ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พาณิชย$)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญให&ดํารงตําแหน:งประเภทบริหารระดับสูง 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย8เสนอ ดังนี้  
   1. นางศรีรัตน8  รัษฐปานะ อธิบดีกรมส:ง เสริมการค&าระหว:างประเทศ ให& ดํารงตําแหน:ง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย8  
   2. นางนันทวัลย8 ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย8 ให&ดํารงตําแหน:ง อธิบดีกรมส:งเสริมการค&า
ระหว:างประเทศ   
  3. นางพิรมล เจริญเผ:า อธิบดีกรมเจรจาการค&าระหว:างประเทศ ให&ดํารงตําแหน:ง รองปลัดกระทรวง
พาณิชย8  
  4. นางสาววิบูลย8ลักษณ8 ร:วมรักษ8 อธิบดีกรมการค&าภายใน ให&ดํารงตําแหน:ง เอกอัครราชทูต       
(นักบริหารสูง) คณะผู&แทนถาวรไทยประจําองค8การการค&าโลก ณ นครเจนีวา  
  5. นายสมชาติ สร&อยทอง ท่ีปรึกษาการพาณิชย8 ให&ดํารงตําแหน:ง อธิบดีกรมการค&าภายใน  
  6. นายวุฒิชัย ดวงรัตน8 ผู&ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย8 ให&ดํารงตําแหน:ง รองปลัดกระทรวง
พาณิชย8  
  7. นางอุรวี เงารุ:งเรือง ท่ีปรึกษากฎหมาย ให&ดํารงตําแหน:ง รองปลัดกระทรวงพาณิชย8  
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   8. นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ ผู&ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย8 ให&ดํารงตําแหน:ง อธิบดีกรมการค&า
ต:างประเทศ  
  9. นางสาวผ:องพรรณ เจียรวิริยะพันธ8 ท่ีปรึกษาการพาณิชย8 ให&ดํารงตําแหน:ง อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค&า 
  ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

10. การแต�งตั้งข6าราชการให6ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน�งผู6ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี  (ผู6ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังนายจิรชัย มูลทองโร:ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ&มครองผู&บริโภค 
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการคุ&มครองผู&บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ให&ดํารงตําแหน:งผู&ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี (ผู&ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

11. การแต�งตั้งข6าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต:งต้ังข&าราชการการเมืองตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
  1. นายแสวง ฤกษ8จรัล ดํารงตําแหน:ง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช:วยว:าการกระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายพิพัฒน8ชัย ไพบูลย8 ดํารงตําแหน:ง ผู&ช:วยเลขานุการรัฐมนตรีว:าการกระทรวงสาธารณสุข  
 

12. การแต�งตั้งข6าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ$)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ8เสนอ ดังนี้  
  1. นายโอฬาร พิทักษ8 รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ8 ให&ดํารงตําแหน:งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส:งเสริมการเกษตร  
   2. นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย8 ผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ8 ให&ดํารงตําแหน:งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ8  
  3. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู&ตรวจราชการกระทรวง (ผู&ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ8 ให&ดํารงตําแหน:งอธิบดีกรมการข&าว  
  ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แต:งต้ังเป<นต&นไป  
 

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


