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  วันนี้ (1 ตุลาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห'องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2    สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ8 ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว:าการกระทรวงกลาโหม เป<น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ8  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร'อมด'วย นายภักดีหาญส8                
หิมะทองคํา ร'อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน8 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได'แถลงข:าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได'ดังนี้ 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
  4.   เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค:าครองชีพของประชาชนด'านการ 
    เดินทาง (ระยะท่ี 13 ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557)   
  7.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ:ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง
    รายการเงินสํารองจ:ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป<น (ค:าใช'จ:ายในการบริหารงาน 
    และค:าตอบแทนในการปฏิบัติหน'าท่ีของกํานัน ผู'ใหญ:บ'าน ฯลฯ)  
  13.   เรื่อง   โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 2/2556 ตามโครงการ 
    แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปK 2555/56  
  14. เรื่อง  ขอขยายกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ'านสวัสดิการเพ่ือข'าราชการ “โครงการ
    บ'านธนารักษ8”  
  15.  เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข'าวโพดเลี้ยงสัตว8 
    ปK 2556/57  
  

แต�งตั้ง 
  28.  เรื่อง  แต:งต้ัง 

1. ขออนุมัติแต:งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหน:งประเภทวิชาการ
  ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

2. ขออนุมัติแต:งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหน:งประเภทวิชาการ
  ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  

3. การแต:งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
4. การแต:งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิเป<นคณะ 

  กรรมการบริหารศูนย8มานุษยวิทยาสิรินธร  
5. การแต:งต้ังกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิด'านการบริการในคณะกรรมการสภา 

  การศึกษา  
6. การแต:งต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหน:งเลขาธิการคณะกรรมการคุ'มครอง 

  ผู'บริโภค (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตรี  
7. ให'กรรมการผู'ช:วยรัฐมนตรีคงอยู:ปฏิบัติหน'าท่ีต:ออีกหนึ่งวาระ 
8. แต:งต้ังกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ  
9. ขออนุมัติแต:งต้ังข'าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเทคโนโลยี 

  สารสนเทศและการสื่อสาร  
10. การแต:งต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหน:งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง

  วัฒนธรรม)  
11. แต:งต้ังข'าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
12. การโอนข'าราชการมาแต:งต้ังให'ดํารงตําแหน:งเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานัก 

  นายกรัฐมนตรี) 
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***************************************************** 
 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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เศรษฐกิจ – สังคม 
 4.  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค�าครองชีพของประชาชนด'านการเดินทาง (ระยะท่ี 13 
ตั้งแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค:าครองชีพของประชาชน
ด'านการเดินทางต:อไป เป4นระยะท่ี 13 ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 วงเงินชดเชยรวมท้ังสิ้น 
2,085 ล'านบาท โดยให'สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค:าใช'จ:ายการดําเนิน
มาตรการลดภาระค:าครองชีพของประชาชนด'านการเดินทางต:อไป ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้  

1. มาตรการลดค�าใช'จ�ายเดินทางรถโดยสารประจําทาง    ดําเนินการผ:านองค8การขนส:งมวลชน 
กรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค:าใช'จ:ายการจัดรถโดยสารประจําทางธรรมดาจํานวน 800 คันต:อวัน ใน 73 
เส'นทาง ให'บริการแก:ประชาชนโดยไม:เสียค:าใช'จ:าย ซ่ึงได'ประมาณการค:าใช'จ:ายในวงเงินจํานวน 1,553 ล'านบาท 
  2. มาตรการลดค�าใช'จ�ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3  ดําเนินการผ:านรถไฟแห:งประเทศไทย (รฟท.) 
โดยรัฐรับภาระค:าใช'จ:ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จํานวน 164 ขบวนต:อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลใน
ขบวนรถเชิงพาณิชย8จํานวน 8 ขบวนต:อวัน ให'บริการแก:ประชาชน โดยไม:เสียค:าใช'จ:ายซ่ึงได'ประมาณการค:าใช'จ:ายใน
วงเงินจํานวน 532 ล'านบาท 
  ท้ังนี้ ให'กระทรวงคมนาคม ศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระค:าครองชีพของประชาชน
ด'านการเดินทางท่ีมีความชัดเจน และเป<นประโยชน8ต:อประชาชนอย:างแท'จริงให'แล'วเสร็จก:อนสิ้นสุดการดําเนิน
มาตรการลดค:าครองชีพของประชาชนด'านการเดินทางระยะท่ี 13  
 
7. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ�ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสํารองจ�าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป4น (ค�าใช'จ�ายในการบริหารงานและค�าตอบแทนในการปฏิบัติหน'าท่ีของกํานัน 
ผู'ใหญ�บ'าน ฯลฯ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให'กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเบิกจ:ายงบประมาณรายจ:าย
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ:ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป<น จํานวน 66,549,900 
บาท  เพ่ือเป<นค:าใช'จ:ายในการบริหารงานและค:าตอบแทนในการปฏิบัติหน'าท่ีของกํานัน ผู'ใหญ:บ'าน แพทย8ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน ผู'ช:วยผู'ใหญ:บ'านฝ\ายปกครองและผู'ช:วยผู'ใหญ:บ'านฝ\ายรักษาความสงบ โดยให'เบิกจ:าย                  
ในงบรายจ:ายอ่ืน ลักษณะค:าตอบแทน ใช'สอยและวัสดุ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
     
13.  เรื่อง  โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 2/2556 ตามโครงการแทรกแซงตลาด                
มันสําปะหลัง ป; 2555/56  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 
2/2556 ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปK 2555/56 ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
  สาระสําคัญของผลการดําเนินโครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในไตรมาสท่ี 1/2556 
และไตรมาสท่ี 2/2556 ปรากฏว:ามีสัดส:วนการใช'เอทานอลจากกากน้ําตาล : มันสําปะหลังได'เพ่ิมข้ึนจาก 77.5 : 22.5 
เป<น 73.8 : 26.2 รวมเป<นสัดส:วนเฉลี่ยท้ัง 2 ไตรมาส เท:ากับ 75.5 : 24.5 คิดเป<นปริมาณเอทานอลจากกากน้ําตาล : 
มันสําปะหลังเท:ากับ 332,188,710 ลิตร : 107,747,560 ลิตร หรือคิดเป<นการใช'หัวมันสดสําหรับการผลิตเอทานอล
รวมท้ังสินจํานวน 699,006 ตัน อย:างไรก็ตาม พน. คาดว:าในปK 2556 จะมีการใช'หัวมันสดผลิตผลิตเอทานอลรวม
ประมาณ 1.9 ล'านตัน ซ่ึงสูงกว:าเป]าหมาย 1.6 ล'านตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 
เนื่องจากปK 2556 คาดว:าจะมีการใช'เอทานอลรวมเฉลี่ย 2.6 ล'านลิตรต:อวัน สูงกว:าเป]าหมายการใช'เอทานอล 2 ล'าน
ลิตรต:อวัน คิดเป<นร'อยละ 30  
   
14. เรื่อง ขอขยายกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ'านสวัสดิการเพ่ือข'าราชการ “โครงการบ'านธนารักษG”  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  

1. รับทราบผลการดําเนินการโครงการบ'านสวัสดิการเพ่ือข'าราชการ “โครงการบ'านธนารักษ8”   
ของบริษัท ธนารักษ8พัฒนาสินทรัพย8 จํากัด (ธพส.)   
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2. อนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ'านธนารักษ8จากวงเงินลงทุนเดิม 1,014.325  
ล'านบาท เป<น 1,132.374 ล'านบาท เพ่ิมข้ึน 118.049 ล'านบาท  โดยใช'เงินสภาพคล:องและเงินท่ีเรียกคืนจากธนาคาร
ผู'คํ้าประกันสัญญาจ'างก:อสร'างของผู'รับจ'างรายเดิม รวมท้ังรายได'ค:าก:อสร'างตามประมาณการรายรับ   
   
15. เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข'าวโพดเล้ียงสัตวGป; 2556/57  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข'าวโพดเลี้ยงสัตว8ปK 
2556/57 โดยใช'งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ:ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป<นปK 2557 ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย8เสนอ ดังนี้   
  1. การแทรกแซงรับซ้ือ เพ่ือให'สอดคล'องกับจํานวนเกษตรกรท่ีมีสิทธิในการเข'าร:วมมาตรการ
เพ่ิมข้ึนประมาณ 245,000 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร'อยละ 46.66 จึงให'ขยายเป]าหมายการแทรกแซง รับซ้ือโดยผู'รวบรวม           
ท่ีกําหนดให'รับซ้ือข'าวโพดเมล็ดจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 7.00 บาท ณ ความชื้น 30% (กก.ละ 9.00 บาท            
ณ ความชื้น 14.5%) จากเป]าหมาย 1.00 ล'านตันเมล็ด วงเงิน 1,500 ล'านบาท เพ่ิมข้ึนอีก 0.875 ล'านตันเมล็ด รวม
เป<น 1.875 ล'านตันเมล็ด ซ่ึงจําเป<นต'องขอรับจัดสรรเงินจ:ายขาดเพ่ิมเติมเป<น วงเงิน 1,312.50 ล'านบาท  
  2. การชดเชยค�าขนส�งให'ผู'รวบรวมและสหกรณGผู'รวบรวม ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือให'ผู'
รวบรวมและสหกรณ8ผู'รวบรวม ในเขตจังหวัดเชียงใหม: เชียงราย น:าน พะเยา ตาก และแม:ฮ:องสอน ซ่ึงสถาน
ประกอบการต้ังอยู:บนพ้ืนท่ีเขาสูงท่ีมีความยากลําบากในการขนส:ง ประกอบกับการจําหน:ายของ ผู'รวบรวมจะต'องนา
ผลิตมาจําหน:ายให'กับโรงงานผลิตอาหารสัตว8 ท่ีต้ังอยู:ในพ้ืนท่ี จังหวัดลําพูน และพิษณุโลก ตามลําดับ ทําให'มีต'นทุน
ค:าขนส:งสูง จึงขอรับการชดเชยค:าขนส:งให'คุ'มค:าต:อการรับซ้ือข'าวโพดเมล็ดจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 7.00 บาท 
ณ ความชื้น 30% (กก.ละ 9.00 บาท ณ ความชื้น 14.5%) โดยจ:ายชดเชยค:าขนส:งแก:ผู'รวบรวมและสหกรณ8              
ผู'รวบรวม ตามระยะทางท่ีเกิดข้ึนจริง (ซ่ึงเกินกว:า 150 กม.ข้ึนไป) ในอัตราเดียวกับโครงการรับจํานาสินค'าเกษตร  
ของรัฐบาล ซ่ึงจําเป<นต'องขอรับจัดสรรเงินจ:ายขาดเพ่ิม วงเงิน 175 ล'านบาท  
  3. การเสริมสภาพคล�องให'กับผู'ประกอบการค'าข'าวโพดเล้ียงสัตวG ให'ปรับเพ่ิมมาตรการเสริม การ
เสริมสภาพคล:องจากเดิม ท่ีกําหนดเป]าหมายในการจ:ายชดเชยดอกเบ้ียท่ี 0.24 ล'านตัน อัตราชดเชยร'อยละ 2 ต:อปK 
ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกู'รายละไม:เกิน 5 ล'านบาท วงเงิน 17.25 ล'านบาท ปรับเพ่ิมเป<น เป]าหมายในการจ:าย
ชดเชยดอกเบ้ียท่ี 1.0 ล'านตัน วงเงินกู'รายละไม:เกิน 10 ล'านบาท วงเงิน 70 ล'านบาท ซ่ึงจําเป<นต'องขอรับจัดสรรเงิน
จ:ายขาดเพ่ิมวงเงิน 52.75 ล'านบาท  
  4. การผลักดันการส�งออก เพ่ือบริหารจัดการปริมาณข'าวโพดเลี้ยงสัตว8ส:วนเกินของตลาดประมาณ 
2 ล'านตัน ท่ีคาดว:าจะออกในช:วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 โดยเร็ว เพ่ือไม:ให'กระทบต:อราคาภายในประเทศ ตาม
หลักอุปสงค8-อุปทาน จําเป<นต'องเร:งผลักดันการส:งออกโดยด:วนท่ีสุด เนื่องจากราคาส:งออกข'าวโพดเลี้ยงสัตว8ล:วงหน'า
ตลาดชิคาโกในช:วงเดือนสิงหาคม 2556 อยู:ท่ี 7.00–7.15 บาท/กก. แต:ในเดือนกันยายน 2556 ราคาได'ปรับลดลง
เหลือ 6.00-6.30 บาท/กก. ประกอบกับในช:วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 ผลผลิตของประเทศอินเดียจะเริ่มออกสู:
ตลาด ทําให'โอกาสในการส:งออกของประเทศไทยลดลง จึงจําเป<นต'องเพ่ิมความสามารถในการแข:งขันให'กับผู'ส:งออก 
จากเดิมท่ีกําหนดเป]าหมายการผลักดันส:งออก ท่ี 0.3 ล'านตัน โดยให'ผู'ส:งออกรับซ้ือข'าวโพดเลี้ยงสัตว8เมล็ด กก.ละ 
7.50 บาท ความชื้น 14.5% จากผู'รวบรวมและสหกรณ8ผู'รวบรวมท่ีเข'าร:วมมาตรการฯ และได'รับชดเชยค:าบริหาร
จัดการในอัตรา กก.ละ 0.50 บาท ปรับเป<นการกําหนดเป]าหมายท่ี 0.5 ล'านตัน และให'ผู'ส:งออกได'รับชดเชยราคาและ
ค:าบริหารจัดการ รวม กก.ละ 2.00 บาท ซ่ึงจําเป<นต'องขอรับจัดสรรเงินจ:ายขาดเพ่ิม วงเงิน 850 ล'านบาท  
 

แต�งตั้ง 
28. เรื่อง แต�งตั้ง 
 

1. ขออนุมัติแต�งตั้งข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังนางทรงพร โกมลสุรเดช ผู'อํานวยการสํานักกิจการอวกาศแห:งชาติ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให'ดํารงตําแหน:ง ท่ีปรึกษาด'านการสื่อสาร (นักวิเคราะห8นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ:มท่ี
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ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต:วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ซ่ึง
เป<นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ'วนสมบูรณ8 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป  
 

2. ขออนุมัติแต�งตั้งข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังนายบุญชัย ศรีธาราธิคุณ ผู'เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด'านวิศวกรรม
โยธา (ด'านควบคุมการก:อสร'าง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ให'ดํารงตําแหน:ง วิศวกรใหญ:ท่ีปรึกษาวิชาชีพ
เฉพาะด'านวิศวกรรมโยธา (ด'านควบคุมการก:อสร'าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ต้ังแต:วันท่ี 2 เมษายน 2556 ซ่ึงเป<นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ'วนสมบูรณ8 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป  
 

3. การแต�งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จํานวน 7 คน 
ตามท่ีสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค8การมหาชน) (สพค.) เสนอ ดังนี้ 1. นายอุดม พัวสกุล เป<นประธานกรรมการ     
2. นางชูจิรา กองแก'ว เป<นกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 3. นายโชติศักด์ิ อาสภวิริยะ เป<นกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ               
4. นางสาวเสาวนีย8 จิระวุฒิกุล เป<นกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 5. นายชัยธวัช เสาวพนธ8 เป<นกรรมการภาคเอกชน          
6. นางอรอนงค8 มณีกาญจน8 เป<นกรรมการภาคเอกชน 7. นายโชติโรจน8 วงศ8วรรณ เป<นกรรมการภาคเอกชน              
ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป<นต'นไป  
 

4. การแต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิเป4นคณะกรรมการบริหารศูนยG
มานุษยวิทยาสิรินธร  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารศูนย8มานุษยวิทยาสิรินธร ชุดใหม: จํานวน 9 คน ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย8  
สุกรี เจริญสุข ผู'เชี่ยวชาญสาขามนุษยศาสตร8 ประธานกรรมการ 2. นายสมนึก พิมลเสถียร ผู'เชี่ยวชาญสาขาบริหาร 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 3. นายพงษ8อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู'เชี่ยวชาญสาขาบริหาร กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ                
4. รองศาสตราจารย8สุรพล นาถะพินธุ ผู'เชี่ยวชาญด'านวิชาการโบราณคดี กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ  5. ศาสตราจารย8
ศิราพร ณ ถลาง ผู'เชี่ยวชาญด'านวิชาการ กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 6. ผู'ช:วยศาสตราจารย8ปานใจ  ธารทัศนวงศ8 
ผู'เชี่ยวชาญด'านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 7. รองศาสตราจารย8วิลาสินี อดุลยานนท8 
ผู'เชี่ยวชาญด'านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 8. นางสุชาดา ยุวบูรณ8 ผู'เชี่ยวชาญสาขา
บริหารงานบุคคล กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 9. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู'เชี่ยวชาญสาขาบริหารงานบุคคล 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ โดยบุคคลลําดับท่ี 8 และ 9 มิใช:ข'าราชการหรือผู'ปฏิบัติงานในหน:วยงานของรัฐ ท้ังนี้ ต้ังแต:
วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป<นต'นไป  
 

5. การแต�งตั้งกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิด'านการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต:งต้ังนายอนุสรณ8 ธรรมใจ เป<นกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิด'านการ
บริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนนายกิตติศักด์ิ ศรีประเสริฐ ซ่ึงขอลาออกจากตําแหน:งดังกล:าว                  
ตามท่ีรัฐมนตรีว:าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป<นต'นไป   
 

6. การแต�งตั้งข'าราชการให'ดํารงตําแหน�งเลขาธิการคณะกรรมการคุ'มครองผู'บริโภค                  
(นักบริหารระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต:งต้ังนายอําพล วงศ8ศิริ ผู'ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให'ดํารงตําแหน:ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ'มครองผู'บริโภค สํานักงาน
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คณะกรรมการคุ'มครองผู'บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป เพ่ือทดแทนตําแหน:งท่ีว:าง  
 

7. ให'กรรมการผู'ช�วยรัฐมนตรีคงอยู�ปฏิบัติหน'าท่ีต�ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให'กรรมการผู'ช:วยรัฐมนตรี ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหน:ง 1 ปK        
ในวันท่ี  4 ตุลาคม 2556 คงอยู:ปฏิบัติหน'าท่ีต:ออีกหนึ่งวาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้          
1. นายจุลพงษ8 โนนศรีชัย ผู'ช:วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต:างประเทศ 2. นายวงศ8ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย8                 
ผู'ช:วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 3. นายสมบัติ คุรุพันธ8 ผู'ช:วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท:องเท่ียวและ
กีฬา  
 

8. แต�งตั้งกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดท่ีดินแห�งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังนายประทีป เจริญพร เป<นกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิด'านการบริหาร
จัดการท่ีดินในคณะกรรมการจัดท่ีดินแห:งชาติ แทนนายสมศักย8 ภูรีศรีศักด์ิ ท่ีขอลาออก โดยมีวาระการดํารงตําแหน:ง
เท:ากับกําหนดเวลาของผู'ซ่ึงตนแทน ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี 1 
ตุลาคม 2556 เป<นต'นไป   
 

9. ขออนุมัติแต�งตั้งข'าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายสุรชัย ศรีสารคาม ผู'ว:าราชการจังหวัด (นักบริหาร ระดับสูง) 
จังหวัดนครนายก มารับราชการสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแต:งต้ังให'ดํารงตําแหน:ง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู'มีอํานาจสั่งบรรจุแต:งต้ังตามมาตรา 57 ท้ังสองฝ\าย                 
ได'ยินยอมการโอนดังกล:าวด'วยแล'ว ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป 
 

10. การแต�งตั้งข'าราชการให'ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ังนายปรีชา กันธิยะ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ให'ดํารงตําแหน:งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
วัฒนธรรม ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ 
แต:งต้ังเป<นต'นไป 
 
 

11. แต�งตั้งข'าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต:งต้ัง นายจีรศักด์ิ สุคนธชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม (บริหาร
ระดับสูง) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให'ดํารงตําแหน:ง ปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตามท่ีกระทรวงแรงงาน เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ 
แต:งต้ังเป<นต'นไป 
 

12. การโอนข'าราชการมาแต�งตั้งให'ดํารงตําแหน�งเลขาธิการ ก.พ.ร. (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายอารีพงศ8 ภู:ชอุ:ม ปลัดกระทรวงการคลัง (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปแต:งต้ังให'ดํารงตําแหน:งเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารระดับสูง) ต้ังแต:วันท่ี               
ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต:งต้ังเป<นต'นไป ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน8ของทางราชการ และผู'มีอํานาจสั่งบรรจุของท้ังสอง
ฝ\ายได'ตกลงยินยอมในการโอนแล'ว ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 

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


