
 
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  1. เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพทิักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
    พ.ศ. .... และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
    จัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ใน 
    ราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2554 
  5.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมยัประชุมสามัญทั่วไป  พ.ศ. 2554 
 
  เศรษฐกิจ 
  6.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น  
  7.   เรื่อง   รายงานผลการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ 
    กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552    
  8.  เรื่อง   การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
  9.  เรื่อง   นโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2555 – 2557 
 
  สังคม 
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ เพื่อก่อสร้างโครงการ
    อ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อย  (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ  
    จังหวัดกาญจนบุรี 
  11.  เรื่อง  โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
  12.  เรื่อง   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
  13.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะใน
    พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 14.   เรื่อง   แผนงาน/โครงการและงบประมาณในการช่วยเหลือฟื้นฟ ูเยียวยา  ผูไ้ด้รับผลกระทบจาก 
   สถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) 
 15.  เรื่อง  ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่อง การป้องกัน การแก้ไข
   ปัญหาอุทกภัย และแนวทางในการฟื้นฟูอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตามมาตรา 179 ของ 
   รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย 
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 16.  เรื่อง  การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงิน 
   สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
   (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 17.  เรื่อง  การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ปี 2554 
 18.   เรื่อง   มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน 
  19.  เรื่อง  การดําเนินการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของกระทรวงการท่องเที่ยว
    และกีฬา  
  20. เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 9 ในช่วงเกิดภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554  
  21.  เรื่อง  การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

   สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....)  
  22.  เรื่อง  การยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทาง 
    พิเศษอุดรรัถยา)  
  23.  เรื่อง   การยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษ
    กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ))  
 
  ต่างประเทศ 
  24.  เรื่อง  การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนตอบตกลงกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยใน
    การจัดทําข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น 
  25. เรื่อง   ปฏิญญาบัวโนสไอเรสในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่าง
    เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา 
  26.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการ
    พัฒนาแห่งเอเชีย 
  27.  เรื่อง  การรับรองเอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอาเซียน (ASEAN 
    Roadmap for the Attainment of the Millennium Development Goals) 
  28.  เรื่อง  การขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Centre)  
  29.  เรื่อง  การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 
 
  แต่งตั้ง 
 30. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   แต่งต้ังกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม่  
 2.   การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลประจําสาธารณรัฐแอลเบเนียและการแต่งต้ังกงสุล 
  กิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐแอลเบเนีย  
 3.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
  (กระทรวงคมนาคม)  
 4.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 5.   การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการคลัง  
  กระทรวงวัฒนธรรม และสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
 6.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 7.   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  8.   แต่งต้ังประธานกรรมการบรหิารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
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 9.   การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
  ประจํา  (นักบริหารระดับสูง)  
 10.   แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่ง 
  ประเทศไทย   
 11.   แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย  
 12.   การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
 13.   การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 14.   การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา  
 15.   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
  จากสถานการณ์อุทกภัย  
 
 
   
 
   

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย

1. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดนิยามคําว่า “อุตสาหกรรมไอซที”ี หมายความว่า กิจการที่เกี่ยวกับการผลติ  การประกอบ และ
การค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ และบรกิารด้านไอซีทีทุกชนิดและทกุประเภท (ร่างมาตรา 3)  
  2. กําหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และใหม้ีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 4)  
  3. กําหนดให้มสีภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยและกําหนดวัตถุประสงค์ ทีม่าของ
รายได้ และองค์ประกอบของสมาชิก และกําหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ (ร่างมาตรา 5 – 
ร่างมาตรา 15)  
  4. กําหนดให้มคีณะกรรมการบริหารสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย  และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหน้าที่กําหนดคุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการ (ร่างมาตรา 16 – ร่างมาตรา 34)  
  5. กําหนดให้มสีํานักงานสภามีผู้อํานวยการเป็นหัวหน้าสํานักงานโดยตําแหน่ง และกําหนดให้หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ (ร่างมาตรา 35 – ร่างมาตรา 37)  
  6. กําหนดการดําเนินกิจการของสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศ (ร่างมาตรา 38 –    
ร่างมาตรา 41)  
  7. กําหนดให้มกีารกํากับดูแลการดําเนินงานของสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
(ร่างมาตรา 42 – ร่างมาตรา 46)  
  8. กําหนดให้มบีทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล  (ร่างมาตรา 47 – ร่างมาตรา 52)  
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัเหรียญพิทักษ์เสรชีน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ   
   1. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพระราชทานเหรียญพทิักษ์เสรีชน  เพื่อให้ครอบคลมุถึงผู้ที่ทางราชการมี
คําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปอ้งกันประเทศ  การรักษาความมั่นคงภายใน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  การ
ปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศ  หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ อันเป็นการสนับสนุนการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ (ร่างมาตรา 3)   
   2. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องหมายของเหรียญพิทักษ์เสรีชน  โดยกําหนดให้ในกรณีที่     
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ช้ันที่ 1 ปฏิบัติการถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทานเหรียญพทิักษ์เสรีชน ช้ันที่ 1 อีก  ก็จะ
ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดเพิ่มกลางแพรแถบในทางดิ่งกับช่อชัยพฤกษ์เดิมทุกครั้ง (ร่างมาตรา 4)  
  3. แก้ไขหลักเกณฑใ์นการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรชีน  เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 
และมาตรา 4 และกําหนดใหก้ารขอพระราชทานเหรียญ การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญ บัตรประจําตัว และการเรียก
เหรียญและบัตรประจําตัวคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 5)   
   4. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับให้บุคคลตามมาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2543 มผีลใช้บังคับ  จนถึงวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จะมีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรชีนตามพระราชบัญญัตินี้ในเหตุการณ์ใดพื้นที่ใด ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (รา่งมาตรา 6) 
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3. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟืน้ฟูและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. .... และรา่ง
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. .... และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. ....   ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้วให้
ดําเนินการต่อไปได้ 

    
4. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างดา้วซึ่งจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี 
พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2554 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  ข้อเท็จจรงิ  
  กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า 
  1. โดยที่มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกนิประเทศละ
หนึ่งรอ้ยคนต่อปีและสําหรับคนไร้สัญชาติมิให้เกิดห้าสิบคนต่อปี  
  2. ปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาติมีเหตุผลหลายประการ เช่น เข้ามาเพื่อทํางาน เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจ หรือเพื่ออยู่กับครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ ประกอบกับการสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาดําเนินธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทยจะทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นการดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุน จึงจําเป็นต้องมีการให้ถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักรแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
  3. ผลการดําเนินการในปี 2552 ปรากฏว่า มีคนต่างด้าว รวม 33 สญัชาติ ได้มาย่ืนคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 262 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองพิจารณา 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ เป็นการกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี   
พ.ศ. 2554 โดยให้ถือจํานวนหนึ่งร้อยคน สาํหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสบิคนสําหรับคนไร้สัญชาติ  
(ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2)  
 
5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชมุรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป  พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป  พ.ศ. 2554  (ต้ังแต่
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.. 2554 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้นําขึ้นทลูเกล้าฯ ถวายต่อไปได้    
  ข้อเท็จจรงิ 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(สลค.) เสนอว่า รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 127 วรรคสอง 
วรรคสาม  และวรรคห้า  บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยใหถ้ือวันที่มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามญัทั่วไป  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีกําหนดเวลา 120 วัน บัดนี้ สมัยประชุมสามัญทั่วไปจะครบกําหนด 120 วัน  ในวันที่ 28 พฤศจกิายน 2554 นีแ้ล้ว และ
เพื่อให้มีการปิดสมัยประชุมดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจกิายน 2554 เป็นต้นไป จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้น  
 

เศรษฐกิจ
6. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงนิสํารองจา่ยเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาํเป็น  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิเป็นลําดับแรก  หากไม่
เพียงพอก็ให้ขอรับการจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณฉีุกเฉินหรือจาํเป็น  ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
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งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มเติม
ภายในกรอบวงเงิน 1,500,000,000 บาท ตามเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น 
 
7. เรื่อง  รายงานผลการกู้เงินเพื่อการปรบัโครงสร้างหนี้เงนิกู้ภายใตพ้ระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพื่อ
ฟื้นฟูและเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552    
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า 
  1. กค. ได้ดําเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
จํานวน 43,000.00 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 
พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 วงเงิน 43,000.00 ลา้นบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี ครบกําหนด
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการจําหน่ายพันธบัตร และการชําระคืนเงินกู้สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 ดังนี้  

วันที ่
จําหนา่ยพนัธบัตร 

วงเงินจาํหน่าย 
(ล้านบาท)

วันที ่
ชําระคืนเงนิกู้

ชําระคืนเงนิกู้สําหรบัโครงการ 
ตามแผนปฏิบติัการไทยเข้มแข็ง 2555 

จํานวนชําระคนื
(ล้านบาท)

24 พ.ย. 53 6,000.00 26 พ.ย. 53 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 2 วงเงินที่ 1 6,000.00
12 ม.ค. 54 6,000.00 14 ม.ค. 54 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 2 วงเงินที่ 1 6,000.00
23 ก.พ. 54 8,000.00 25 ก.พ. 54 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 2 วงเงินที่ 2 8,000.00
27 เม.ย. 54 8,000.00 29 เม.ย. 54 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 2 วงเงินที่ 2 8,000.00

15 มิ.ย. 54 8,000.00 17 มิ.ย. 54 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 2 วงเงินที่ 2 5,169.71
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 3 วงเงินที่ 1 2,830.29

17 ส.ค. 54 7,000.00 19 ส.ค. 54 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครัง้ที่ 3 วงเงินที่ 2 7,000.00
รวม 43,000.00  43,000.00

 
  2.  กค. ได้ดําเนินการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวง การคลังกู้
เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที ่1 เสร็จสิ้นแล้วเมือ่วันที่ 17 สิงหาคม 2554  
  3. กค. ได้ดําเนินการตามกฎหมาย โดยขอให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการนําประกาศ
กระทรวงการคลัง จํานวน 3 เรื่อง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้  
 3.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาล เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 
 3.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งต้ังพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกํากับใน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.) ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ครั้งที่ 1 
 3.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552 ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที ่1 
 
8. เรื่อง  การดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ประสานและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ รวมทั้ง
พิจารณาดําเนินการโดยใช้กลไกที่มีอยู่ เพื่อให้มีการพิจารณาปรับลดราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้ปรับลดลง เพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนผู้บริโภค  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
  กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้ 
  1. หลักการดแูลราคาสินค้า 
การดูแลราคาสินค้าเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 รวมทั้งได้ยึดกรอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 84 (1) ที่กําหนดใหร้ฐัสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด พร้อมได้กําหนดกรอบนโยบายในการดูแลราคาสินค้า คือ (1) ราคาสนิค้าต้องเป็น
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ธรรม ปรับเปลีย่นขึ้น-ลงสอดคล้องกับต้นทุนทั้งต้นทางและปลายทาง (2) มีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการ (3) ปริมาณ
ครบถ้วนถูกต้องและตรงตามที่ระบุไว้ที่หีบห่อ (4) ไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคขึ้นราคาสินค้า หรือกักตุน
สินค้า 
  2. กรอบการดแูลราคาสินค้า  
 2.1 กรอบรายการสนิคา้ที่ดูแล 
  (1) รายการสนิค้าและบริการควบคุม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดรายการสนิค้าและบรกิารควบคุม ในปี 2554 จํานวน 41 รายการ แยกเป็น สินค้าควบคุม จํานวน 39 รายการ และ
บริการควบคุม จํานวน 2 รายการ พร้อมทัง้กําหนดมาตรการที่ใช้บังคับกับสินค้าและบริการควบคุม จํานวน 41 รายการ  
  (2) รายการสนิค้าที่ติดตามดูแล จํานวน 205 รายการ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบราคาและ
สถานการณ์ของสินค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค และมใิหม้ีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบ
ผู้บริโภค  
 2.2 กรอบมาตรการการดูแลราคาสินค้า 
  (1) มาตรการทางกฎหมาย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร พ.ศ. 2542 
ในการกําหนดมาตรการที่จะใช้บังคับกับสินค้าและบริการควบคุม ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีทั้งมาตรการด้านราคาและปริมาณสินค้าได้แก่ 1) การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุดตามมาตรา 
25 (1)  2) ห้ามมิใหม้ีการฉวยโอกาสจําหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรตามมาตรา 29  3) การให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ 
ต้นทุน ค่าใช้จา่ย ตามมาตรา 25 (5) และ 4) ห้ามมใิห้มีการกักตุนสินค้าควบคุม โดยไม่นําสินค้าออกจําหน่ายตามปกติ หรือ
ปฏิเสธการจําหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 30 
  นอกจากนี้ ได้อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ในการกํากับดูแลเครื่องมือ
ช่ังตวงวัดที่ใช้ในทางพาณิชยกิจ เช่น เครื่องชั่งรถยนต์ ใช้สําหรับการชั่งสินค้าเกษตร มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องวัดความช้ืน
ข้าว รวมทั้งการดูแลปริมาณการบรรจุและวิธีการแสดงปริมาณ  การบรรจุสินค้าที่หีบห่อ 
  (2) มาตรการบริหาร กระทรวงพาณิชย์ใช้วิธีขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นหลักในการดูแลราคา
สินค้า สําหรับสินค้าที่อยู่ในขา่ยติดตามดูแล 205 รายการ โดยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิต/ผู้นาํเข้า แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ราคาจําหน่าย โดยเฉพาะการขึ้นราคาสินค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการ และการปรับเปลี่ยนราคาจะพิจารณาตามภาระ
ต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบที่สูงขึ้นเท่านั้น และกรณีราคาวัตถุดิบลดลงก็ใหป้รับลดราคาลงด้วย 
  3. การปรับลดราคาสนิคา้เพื่อลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน 
 3.1 สินค้าอปุโภคบริโภค  
 ตามท่ีรัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และส่งผลให้ราคาจําหน่ายน้ํามันดีเซลลดลง
ลิตรละ 3.00 บาท ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่าใน
โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินคา้มีสัดส่วนของน้ํามนัดีเซลเพียงเล็กน้อย ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงเพียงประมาณร้อยละ 0.0031 - 
0.6986 แต่จะมีผลต่อการขนส่งสินค้า  
 ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือผู้ประกอบการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือปรับลดราคาสินค้าลง 
(แม้ว่าต้นทุนจะลดลงเล็กน้อย) จํานวน 5 รายการ ร้อยละ 0.55 - 13.88  ดังนี้ 
 1. ปูนซเีมนต์ ปรับลดราคาถงุละ 5 - 10 บาท (ร้อยละ 4 – 7.14) ราคาปัจจุบัน  135 - 140 บาท/ถุง (50 กก.) 
 2. กระเบื้องมุงหลังคา ปรับลดราคาแผ่นละ 5 บาท (ร้อยละ 13.88) ราคาปัจจุบัน 36 - 40 บาท/แผน่ 
 3. ปุ๋ยเคม ีปรับลดราคาถุงละ 5 - 8 บาท (ร้อยละ 0.55 - 0.79) ราคาปัจจบัุน 905 - 1,010 บาท/ถุง (50 กก.) 
 4. เครื่องปั๊มน้ํา ปรับลดราคาเครื่องละ 100 - 200 บาท (ร้อยละ 2.17 - 4.35) ราคาปัจจุบัน 4,590 บาท/เครื่อง 
 5. แป้งสาลี ปรับลดราคาถุงละ 10 บาท (ร้อยละ 1.43 - 2.09) ราคาปัจจุบัน 477 - 698 บาท/ถุง (22.5 กก.) 
 สําหรับสินค้าในหมวดอื่น ๆ ตลาดมีการแขง่ขันสูง โดยเฉพาะในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดของใช้
ประจําวัน ซึ่งเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ นมผง นมสด นมเปรี้ยวพร้อมด่ืม นมถั่วเหลืองพร้อมด่ืม นมขน้หวาน 
กาแฟผงสําเร็จรูป ครีมเทียม น้ําผลไม้สําเร็จรูปพร้อมด่ืมบรรจุภาชนะผนึก โฟมล้างหน้า แชมพู ครมีนวดผม ยาสีฟัน เป็นต้น 
ผู้ประกอบการจะตรึงราคาไว้จนถึงสิ้นปี 2554 
 3.2 สินค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์มีราคาลดลง ดังนี ้
  (1) เนื้อไก่ ปรมิาณผลผลิตในช่วงต้นปี 2554 ลดลงประมาณร้อยละ 20 จากสาเหตุปัญหาของการ
ผลิต (ด้านสุขภาพพ่อแม่พันธ์ุและสภาพอากาศที่แปรปรวน) จึงได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาราคาเนื้อไก่ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 
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และจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงได้ออกประกาศฯ กําหนดราคาขายปลีก
แนะนําเนื้อไก่ลดลง ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเป็น  
ดังนี้ 1) ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 60 - 65 บาท ลดลง 5 - 10 บาท 2) ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) 
ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 65 - 70 บาท ลดลง 5 - 10 บาท  3) เนื้อไก่ ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 70 – 80 บาท ลดลง 12 - 15 บาท  
  (2) เนื้อหมู ในช่วงต้นปี 2554 ปรมิาณผลผลิตลดลงจนไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ ทําให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น และเกิดปัญหาการขาดแคลน ได้ใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสุกรมีชีวิต การขนย้าย 
การแจ้งปริมาณสถานที่เก็บสุกร และกําหนดราคาจําหน่าย ทําให้สุกรมปีริมาณเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นและราคาสุกรมีชีวิตได้ปรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้ออกประกาศฯ กําหนดราคาจําหน่ายปลีกแนะนําเนื้อหมูลดลง ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 
ดังนี้ 
        - ราคาจําหน่ายปลีกหมูเนื้อแดง กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก ไม่เกิน
ราคากิโลกรัมละ 130 บาท ลดลงกิโลกรัมละ 22 บาท (จากเดิม 152 บาท) 
 3.3 มาตรการเสริม ดําเนนิการภายใต้ โครงการธงฟ้า..ราคาประหยัด   
    เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการในหลายรูปแบบ 
กล่าวคือ 
  1) ร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่จัดจําหน่ายสินค้าทีจ่ําเป็นต่อการครองชีพ ภายใต้ช่ือ “งานธงฟ้า...
ราคาประหยัด” จําหน่ายสินค้าในราคาต่ํากว่าราคาตลาดท่ัวไปร้อยละ 20 - 40 ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจําเป็น เพื่อบรรเทา
ภาระค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มกําลังซือ้และเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับความเป็นธรรม 
  2) มีร้านอาหารมิตรธงฟ้าทั่วประเทศ  จํานวน 4,114 รา้น (กรุงเทพฯ 420 ร้าน ต่างจังหวัด 3,694 
ร้าน) จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ จาน/ชามละ  25 - 30 บาท 
  3) ขอความร่วมมือศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงานเอกชน ศูนย์ราชการ  ร้านอาหาร
ทั่วไป จัดเมนูอาหารปรุงสําเร็จอย่างน้อย 1 รายการ จําหน่ายราคาจาน/ชามละ 25 - 30 บาท 
  4) มีรถเข็นธงฟ้า จํานวน 130 คัน จําหน่ายข้าวราดแกง กับข้าว 1 อย่าง จานละ 19 บาท  กับข้าว 2 
อย่าง จานละ 25 บาท 
  5) ร่วมกับร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ จัดโครงการ “ธงฟ้า อ่ิมสะดวก          
29 บาท” จัดกิจกรรมตรึงราคาอาหารปรุงสําเร็จอย่างน้อย 12 รายการ ที่จําหน่ายในรา้น ในราคา 29 บาท ไปจนถงึสิ้นปี 2554  
 
9. เรื่อง  นโยบายและมาตรการนําเขา้วัตถุดิบอาหารสตัว์ ปี 2555 – 2557 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2555 – 2557  ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้   
  1.  กากถ่ัวเหลือง กําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้ากากถั่วเหลือง ตามพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน           
ฉบับปี 2007 ในประเภทย่อย 2304.00.00 (กากน้ํามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ  ที่ได้จากการสกัดน้ํามันถั่วเหลือง จะบด
หรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันที่เหมาะสําหรับมนษุย์บริโภค) จากคราวละ 1 ปี เป็นคราวละ 3 
ปี (2555-2557) โดยมีมาตรการเช่นเดียวกับปี 2554 เนือ่งจากเป็นนโยบายที่เหมาะสม สามารถประสานประโยชน์ผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างสมดุลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยปรับเปลี่ยนเฉพาะอัตราอากรนําเข้าในโควตาของกากถั่วเหลืองภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – 
สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน ดังนี้  
   1.1  การนําเขา้ภายใต้องคก์ารการค้าโลก (WTO) 1) ในโควตา กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 2 และผู้มสีิทธิ
นําเข้าทั้งสิ้น 8 สมาคม (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก 
สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก สมาคมปศุสตัว์ไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมาคมสง่เสริมผูใ้ช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ) และมีเงื่อนไขผู้มีสิทธินําเข้าต้องรับซื้อกากถั่ว
เหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศของโรงงานสกัดน้ํามันพืชทั้งหมดในราคาไม่ตํ่ากว่าที่กําหนด โดยมอบหมายให้กรมการ
ค้าภายในพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับราคารับซื้อขั้นตํ่าเมล็ดถั่วเหลืองเกรดสกัดน้ํามนั แลว้นําเสนอรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายอาหารให้ความเห็นชอบ และต้องทําสัญญาเกีย่วกับการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้งนี้ หากมีผู้ย่ืนขอมีสิทธินําเข้ารายใหม่  ให้อยู่ในดลุยพินิจของประธาน
กรรมการนโยบายอาหาร ซึ่งต้องมั่นใจว่าผู้นําเข้ารายใหม่จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด  2) การนําเข้านอก
โควตา กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 119 
 



 9 

 
  1.2  การนําเขา้ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนําเข้าร้อยละ 0   
  1.3  การนําเขา้ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-นิวซีแลนด์  ไทย-ออสเตรเลีย ตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0 
  1.4  การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ปี 2555 อากรนําเข้าในโควตา
ร้อยละ 4.44 ปี 2556 ร้อยละ 3.33 ปี 2557 ร้อยละ 2.22 
  1.5 การนําเข้าทั่วไป อากรนําเข้าร้อยละ 6  และค่าธรรมเนยีมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท   

ทั้งนี้  การนําเขา้ตาม 1.1 – 1.5  ให้นําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณและช่วงเวลานําเข้า 
2. ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  กําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าระยะเวลา 1 ปี ต่อไปชั่วคราว เพื่อให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับมาตรการนําเข้าภายใต้กรอบ AFTA ให้มีความเหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
เกษตรกรของไทย และลดข้อโต้แย้งของประเทศเพื่อนบ้าน ภายในเดือนมีนาคม 2555 โดยมาตรการนําเข้าปี 2555 มดัีงนี้ 

2.1 การนําเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  1) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 20  ปริมาณโควตา 
54,700 ตัน โดยให้ อคส.เป็นผู้นําเข้า  2) อากรนําเข้านอกโควตาร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บาท  

2.2 การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซยีน (AFTA) อากรนาํเข้าร้อยละ 0 ผู้นําเข้าทั่วไปกําหนดเวลา
นําเข้าระหว่าง  1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2555 และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐาน และควบคุมการนําเข้าตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 สาํหรับ อคส. ให้นําเข้าได้  โดยไม่จํากัดเวลานําเข้า 

2.3 การนําเขา้ภายใต้โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) อากรนําเข้าร้อยละ 0 กําหนดเวลานําเข้า
ระหว่าง 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2555  ผู้นําเข้าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานและควบคุมการนําเข้าตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 

2.4 การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-นิวซีแลนด ์อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0  ตาม
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) อากรนําเข้าในโควตาร้อยละ 0  

2.5 การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรี (FTA)  ไทย-ออสเตรเลีย อากรนําเข้าในโควตา ร้อยละ 10.67  ปริมาณ
โควตา 7,696.84 ตัน โดยให้ อคส. เป็นผู้นําเข้า อากรนําเข้านอกโควตาร้อยละ 65.70  

2.6 การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซยีน-ญี่ปุ่น (AJCEP) อากรนําเข้าในโควตา  ช่วง 1 มกราคม –            
31 มีนาคม 2555  ร้อยละ 12.70  และช่วง 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2555 ร้อยละ 10.90 

2.2.7 การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรฐัเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้าในโควตา             
ร้อยละ 8.89 

2.8 การนําเขา้ทั่วไป อากรนําเข้ากก.ละ 2.75 บาท และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 1,000 บาท  
ทั้งนี้ การนําเข้าตามข้อ 2.1 – 2.8 นอกเหนือจากปริมาณในโควตาให้นําเข้าได้โดยไม่จํากัดปริมาณและ

ช่วงเวลานําเข้า 
3. ปลาปน่  กําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าปลาป่นทุกชนิดโปรตีนจากคราวละ 1 ปี เป็นคราวละ 3 ปี 

(ปี 2555-2557) ตามกรอบข้อผูกพันและกฎหมายของกรมศลุกากร ดังนี ้ 
3.1 ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และการนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสร ี(FTA) ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-

ออสเตรเลยี อาเซียน-จีน (เว้นพม่า) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซแีลนด์  อากรนําเข้าร้อยละ 0  
3.2 การนําเข้าตามความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ช่วง 1 มกราคม - มีนาคม 2555 อากรนําเขา้

ร้อยละ 1.67 และ 1 เมษายน 2555 - 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 0   
3.3 การนําเข้าภายใต้เขตการคา้เสรีอาเซียน–สาธารณรฐัเกาหลี (AKFTA) อากรนําเข้าร้อยละ 10    
3.4 การนําเข้าทั่วไป ปลาป่นโปรตีน 60% ขึ้นไป อากรร้อยละ 15 โปรตีนตํ่ากว่า 60%  อากรร้อยละ 6   
ทั้งนี้ การนําเขา้ปลาป่นโปรตีน 60% ขึ้นไปไม่จาํกัดปริมาณนําเข้า ส่วนโปรตีนตํ่ากว่า 60% เป็นสินค้าต้องขอ

อนุญาตนําเข้า 
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สังคม
10. เรื่อง ขอความเหน็ชอบในการเพิกถอนพื้นที่เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วย          
กระพร้อย  (อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ)  ตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบรุี 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพิกถอนพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําออกจากพื้นที่
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า สลักพระบางส่วน   จํานวนเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่  เพื่อการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อย 
(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลหนองปรือ  อําเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
  1. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  มีบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ
และแนวเขตน้าํท่วมทั้งหมดโดยสังเขปตามแผนทีม่าตราส่วน 1:50,000 ต้ังอยู่ในตําบลหนองปรือ อําเภอหนองปรือ  จังหวัด
กาญจนบุรี  มพ้ืีนที่โครงการทับซ้อนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ  เนื้อที่ประมาณ  700 ไร ่ กรมชลประทานได้ย่ืนเรื่องขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระถึงหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2548 
  2. กรมชลประทานได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ําห้วย
กระพร้อย  (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  แล้วเสร็จและจัดส่งรายงานให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 
  3. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) มีแผนการดําเนินการในกรอบวงเงิน 
550,000,000 บาท และระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 5 ปี  ซึ่งในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อยต้องมีการเข้ายึดถือ
หรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือตัด โค่น แผว้ถาง หรือเผาหรือทําลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน 
หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําให้น้ําในลําน้ํา  ลาํห้วย หนอง บึง ท่วมทัน เหอืดแห้ง  หรือเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ป่าเป็นการกระทําที่ต้องห้ามตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  ดังนั้น  ในการจะ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า จึงต้องดําเนินการกันพื้นที่ทีจ่ะทําการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําออกจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าเสียก่อน  โดยการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า 2535 (ข้อ 3.3)  ซึ่งการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าไม่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องระบุไว้โดยชัดเจน  
แต่โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตราขึ้นใชบั้งคับมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่าให้คงอยู่ในสภาพเดิมมิให้ถูกทําลาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปจนสญูพันธ์ุและ
ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ (ข้อ 3.8) คือ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนั้นเป็นผู้นําเรื่องเสนอพร้อมความเห็นชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  4. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน)  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระบางส่วนเนื้อที่ประมาณ 700 ไร ่เพื่อให้กรมชลประทานดําเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพระ
พร้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) และสง่คืนพื้นที่บริเวณน้ําท่วมคืนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  เพื่อ
ผนวกกลับมาเป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอีกครั้ง  โดยการดําเนินการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ขอเพิกถอนเท่านั้น 
  5. กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยพระพร้อย (อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ)  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับบรรจุไว้ในแผนงบประมาณ และสอดคลอ้งกับการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ทําประโยชน์ภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระบางส่วน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 กษ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังกล่าว 
 
11. เรื่อง โครงการพพิิธภัณฑ์พระรามเก้า 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วท.)  เสนอ    สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าวให้ วท.ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณและให้ 
วท.รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รับไปพิจารณาดําเนินการด้วย   
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  วท. รายงานว่า 
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  1. วท.ได้เสนอโครงการ “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต่อ
คณะกรรมการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550  คณะกรรมการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบให้เป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
  2. โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้านี้ให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้หลักการและวิธีการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ทรง
เข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ลึกซึ้งและรอบด้าน จนสามารถพระราชทานแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่พสกนิกรได้
อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน น้ํา และระบบนิเวศ 
  3. การพัฒนาและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ามีพ้ืนที่ใช้สอยในอาคารประมาณ 36,500 ตารางเมตร ในพื้นที่ 
42 ไร่ บริเวณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้านเชื่อมต่อกับสระเก็บน้ําพระรามเก้า  เทคโนธานี ตําบลคลองหลวง 
อําเภอคลองห้า จังหวัดปทุมธานี มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  โดยจะจัดแสดง
เกี่ยวกับระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมทั้งการจัดการทรัพยากร
น้ําและดินเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายใต้หัวข้อหลัก “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” 
  
12. เรื่อง  การปรับปรุงหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการเลื่อนเงนิเดือนขา้ราชการพลเรอืน  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ  โดยให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก่อนแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   สํานักงาน ก.พ. รายงานว่า   
   1. สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสอืสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แจ้งส่วนราชการและจังหวัด  เพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว  และหลังจากที่ส่วนราชการและจังหวัดได้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาแล้ว 3 ครั้ง (1 เมษายน 2553, 1 ตุลาคม 2553 และ 1 เมษายน 2554) พบว่ามี
ปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ อาทิ ปัญหาการเลื่อนเงินเดือนกรณีข้าราชการได้รับมอบหมายใหไ้ปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานอื่น (ในกรมเดียวกัน) และกรณีขา้ราชการได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ (ต่างกรม) ปัญหาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรณีการโอนหรือย้าย ภายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ซึ่งได้มีการคาํนวณวงเงินงบประมาณสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือนไว้แล้วในวันดังกล่าว  และปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณสําหรับการเลือ่นเงินเดือนและการ
บริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน   
   2. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  โดยยังคงหลักการให้ส่วนราชการมี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลือ่นเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนตามผลงาน 
สํานักงาน ก.พ. จึงได้นําเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เสนอ ก.พ. พิจารณาใน
การประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 16 มถิุนายน 2554 ซึ่ง ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว  และให้นําเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นดังต่อไปนี้   
    2.1 กรณีการมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น (ในกรมเดียวกัน) หรือการมอบหมายให้
ไปช่วยราชการ (ต่างกรม) ให้เป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ข้าราชการไปปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาเกินกว่าก่ึง
หนึ่งของรอบการประเมิน  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว  และให้พิจารณานําอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการผู้นั้นไปคํานวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณสําหรบัการเลื่อนเงนิเดือนและบริหารวงเงินในหน่วยงานที่ไปปฏิบัติราชการ  
   2.2 กรณีการโอน หรือย้ายข้าราชการ ภายหลังวันที่ 1 มนีาคม หรือ 1 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ส่วน
ราชการและจังหวัดคํานวณวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ตามลําดับ ให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ จังหวัด หรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของข้าราชการก่อนการโอน
หรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  แล้วให้
ผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดใหมอ่อกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดเดิมดังกล่าว  
    2.3 กรณีวงเงินงบประมาณสําหรับการเลือ่นเงินเดือนและการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือน   
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     2.3.1 ให้กําหนดผู้บริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ดังนี้  
      1) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  บริหารวงเงินสําหรับตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  และตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจํา (ตําแหน่งประเภทบริหาร)   
     2) หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเลขานุการรัฐมนตรี บริหารวงเงินสําหรับ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ในสํานักงานรัฐมนตรี 
     2.3.2 ให้สํานักงาน ก.พ. ตอบให้ความเห็นชอบการกําหนดผู้บริหารวงเงินสําหรับตําแหน่งที่
อาจกําหนดให้มีขึ้นใหม่ได้  โดยไม่ต้องนําเสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรพิีจารณา ทั้งนี้ การกําหนดผู้บริหารวงเงินดังกล่าวให้
คํานึงถึงลําดับช้ันการบังคับบัญชาเป็นสําคัญ   
     2.3.3 ให้ส่วนราชการและจังหวัดกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินที่กันไว้
บริหารต่างหาก  และให้ประกาศให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ก่อนออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน   
     2.3.4 ให้กําหนดเงื่อนไขการกําหนดวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมใน 2 
กรณี ดังนี้   
      1) กรณีข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ผู้มอีายุต้ังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ต่อเวลาราชการ  และเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหน่ง  ไมใ่ห้นาํอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ   
      2) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและถึงแก่
ความตาย  ก่อนวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี  ให้นําอัตราเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็น
วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการในวันที่ 1 มนีาคม หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี   
    2.4 กรณีการแก้ไขปัญหาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด จังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 1 เมษายน 
2554 ให้ดําเนินการตามแนวทางในข้อ 2.2 โดยให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ จังหวัด หรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของ
ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งต้ัง  ให้ไปดํารงตําแหน่งในสังกัดจังหวัดบึงกาฬประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงิน
งบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้น แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผูว่้าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งเป็นผู้มี
อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่งในสังกัดจังหวัดบึงกาฬ 
ตามผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในต้นสังกัดเดิมดังกล่าว   
   3. สํานักงาน ก.พ. ได้นําเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ดังกล่าว (ตามข้อ 2.) เสนอคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 28 มิถนุายน 2554 ซึง่คณะรัฐมนตรพิีจารณาแล้วลงมติให้นําเรื่องนี้เสนอ
คณะรัฐมนตรชุีดต่อไป  เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติราชการและเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ กรณีจึงอาจเป็นการดําเนินการที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป  
อันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
 
13. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสนิเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้บรกิารรถสาธารณะในพืน้ที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ของโครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้  
   1. ขยายระยะเวลาการรับคําขอกู้เงินจากเดิมสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปน็ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2555  
   2. ปรับเปลี่ยนถ้อยคําในส่วนของหลักเกณฑ์ระยะเวลาการให้กู้ยืมจากเดิมระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 7 ปี 
เป็นระยะเวลาการผ่อนชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กค. รายงานว่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายสนิเชื่อ 1,903 ราย เป็นเงิน 1,758.67 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 35.17 ของวงเงินโครงการฯ โดยมีปัญหาอุปสรรค 3 เรื่อง คือ 1) ในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) ไม่มสีถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติ (Matural Gas Vehicle : NGV) 2) ปัญหาจากภยัธรรมชาติทํา
ให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง  ประกอบกับผู้ประกอบการรถสาธารณะต้องการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมากกว่าสินเชื่อเพื่อ
ให้บริการรถสาธารณะ และ 3) กําลังผลิตรถของโรงงานผลิตไม่เพียงพอ  ทําให้การส่งมอบรถไม่ทันตามเงื่อนไขของสํานักงาน
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ขนส่งจังหวัด ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์โครงการฯ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 มิถุนายน 
2553) ดังนี้  
   1. ขยายระยะเวลาการรับคําขอกู้เงินจากเดิมสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2555 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้มีรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพให้บริการแกป่ระชาชน  
ทําให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นทีดั่งกล่าวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  แต่โดยที่การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ไมส่ามารถดําเนินการได้โดยลําพัง  และจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงจําเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไป  
   2. ปรับเปลี่ยนถ้อยคําในส่วนของหลักเกณฑ์ระยะเวลาการให้กู้ยืมจากเดิมระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 7 ปี 
เป็นระยะเวลาการผ่อนชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  โดยครอบคลมุการให้สินเชือ่แก่ผู้ที่มาขอ
สินเชื่อในปี 2555 และมรีะยะเวลาผ่อนชําระคืนเงินกู้ 7 ปี  
   ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลารับคําขอกู้เงินและปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกลา่ว  ยังคงเป็นไปตามวงเงินชดเชย
อัตรากําไรรวมประมาณ 515 ล้านบาท  ตามมติคณะรัฐมนตรี (29 มถิุนายน 2553)   
 
14.  เรื่อง  แผนงาน/โครงการและงบประมาณในการชว่ยเหลือฟืน้ฟู เยียวยา  ผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย            
(ด้านสงัคม) 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) ระยะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ระยะที่ 1)  และระยะของ
การช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ําในพื้นที่ยังท่วมสูง (ระยะที่ 2) จํานวน 7 กระทรวง  2 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง  ในวงเงิน 4,411,844,300 บาท ดังนี้ คือ 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  รวม 2 กระทรวง           
3 กรม จํานวน 88,580,000 บาท   
 1.2 งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554           
ไปพลางก่อน 
  1.2.1  งบประมาณปกติของส่วนราชการ  รวม 2 กระทรวง  2 กรม  จํานวน 176,880,000 บาท   
  1.2.2  งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 4,146,384,300 บาท   
 2. สําหรับแผนงาน/โครงการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูฯ ในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลด (ระยะที่ 3) กรอบวงเงิน 6,027           
ล้านบาท  เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมความพร้อมโดยการสํารวจความเสียหาย  จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งรายละเอียดแบบรูปรายการประมาณการค่าใช้จ่ายและความจําเป็นให้ชัดเจนก่อน  แล้วนําเสนอให้
คณะกรรมการฯ (ด้านสังคม)  พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 3. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่กันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี  กรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพันขอให้นํางบประมาณมาดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
อุทกภัย พิบัติภัยต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155 ลงวันที่      
13 กันยายน 2554  เรื่อง มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 82 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 90 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554  เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โดย
เคร่งครัด  ทั้งนี้ ไม่ควรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหรือนําไปใช้เพื่อการอื่น  ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ 
เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงแก่ทางราชการก่อน แล้วหากไม่ เพียงพอให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
 
15. เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในที่ประชมุร่วมกันของรฐัสภาเพื่อพิจารณาเรื่อง การป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ
แนวทางในการฟื้นฟูอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตามมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสรุวิทย์ คนสมบูรณ์) เสนอขอให้มีการ
เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่อง การป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูอันเนื่องมาจากอุทกภัย 
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  ข้อเท็จจรงิ 
  ในขณะนี้ประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย สง่ผลกระทบใหป้ระชาชนได้รับความ
เดือดร้อนอย่างมาก รวมทั้งทาํให้ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนต้องหยุดชะงักอันส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความสนใจโดยทั่วไปของประชาชน สมควรที่จะได้มี
การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดย
เสนอเรื่องนี้ให้ประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 179 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทยต่อไป 
 
16. เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจา่ยเพือ่กรณี
ฉุกเฉินหรือจาํเป็น เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณฉุีกเฉิน (กรณอีุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการในการดาํเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครวัเรือนละ 5,000 บาท ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการ เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยั ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมูลครัวเรอืนผู้ประสบภัยเบื้องต้น ของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 เขต ในกรอบครัวเรือน จํานวน 621,355 ครัวเรือน จํานวนเงิน 3,106,775,000 บาท โดยที่
กรุงเทพมหานครต้องมีการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของครัวเรือนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสิน เพื่อดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และให้สามารถถัวจ่ายจํานวนครัวเรือนในทุกเขตได้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ถึง
ปัจจุบัน ทําใหเ้กิดฝนตกหนัก น้ําท่วมฉับพลนั และน้ําล้นตลิ่ง โดยเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ปริมาณ
น้ําจํานวนมาก ทําให้ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยและไม่เคยเกิดอุทกภัย ได้รับผลกระทบ
และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก จํานวน 30 เขต ได้แก่ 1) เขตบางซื่อ 2) เขตดุสิต 3) เขตพระนคร                      
4) เขตสัมพันธวงศ์ 5) เขตสาธร 6) เขตบางคอแหลม 7) เขตยานนาวา 8) เขตคลองเตย 9) เขตบางพลัด 10) เขตบางกอกน้อย 
11) เขตธนบุรี 12) เขตคลองสาน 13) เขตราษฎร์บูรณะ 14) เขตคลองสามวา 15) เขตมีนบุรี 16) เขตหนองจอก 17) เขต
ลาดกระบัง 18) เขตดอนเมือง 19) เขตคันนายาว 20) เขตจตุจักร 21) เขตตลิ่งชัน 22) เขตบางเขน 23) เขตบางแค 24) เขต
ภาษีเจริญ 25) เขตลาดพร้าว 26) เขตวังทองหลาง 27) เขตสายไหม 28) เขตหนองแขม 29) เขตหลกัสี่ 30) เขตทวีวัฒนา ซึ่ง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจําของราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จํานวน 621,355 ครัวเรือน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัย และเป็นการบําบัดทุกข์ บํารุงสขุในเบื้องต้น จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือครัวเรือน
ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยที่มี
บ้านเรือนอยู่อาศัยประจํา ใน 2 กรณี ดังนี้ 
  1) น้ําท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
  2) บ้านพักอาศัยถูกน้ําท่วมขงัติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
  เงื่อนไข 
  1) ทั้ง 2 กรณี ต้องเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจําในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอยู่ในพื้นที่ประกาศ      
ภัยพิบัติฉุกเฉิน และมหีนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่สํานักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครออกให้เท่านั้น 
  2) กรณีที่มผีู้ประสบภัยซ้ําซ้อนทั้ง 2 กรณี ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว 
  ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดดําเนินการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ําซอ้นของ
ครัวเรอืนผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งแรก ภายใน 2 สัปดาห์ และให้ช่วยเหลือให้
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และให้สามารถถัวจ่ายจํานวนครัวเรือนในทกุเขตได้ 
 
17. เรื่อง การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) การช่วยเหลอืเยียวยาผู้ประสบภัย ปี 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบในหลักการแผ่นพบัประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ฉบับละเอียด
และฉบับย่อ 
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  2. มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และพิจารณา
กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานในแต่ละมาตรการ และจัดส่งใหส้าํนักงานฯ โดยด่วน ภายใน
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 
  3. มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการใหข้้อมูล
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยกําหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนเป็นการเฉพาะ และกําหนดให้มีศนูย์ให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่จงัหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด
ต่าง ๆ ต่อไป 
  4. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัย ปี 2554 และดําเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกแก่ผู้ประสบอุทกภัย 
  สาระสาํคญั 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ และ
ดําเนินการยกร่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ ซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเยียวยาตามกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. ประชาชนทั่วไป ใหค้วามช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน 
การลดภาระค่าครองชีพ และการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ทั้งการพักชําระหนี้สินเชื่อเคหะ และสนิเชื่อบุคคล เป็นต้น 
  2. เกษตรกร ให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีพืชผลเสียหาย กรณีผลผลิตประมงและปศุสัตว์
เสียหาย และการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ทั้งการจําหน่ายหนี้สูญสมาชิกที่เสียชีวิต การขยายระยะเวลาการชําระหนี้ และการ
ให้สินเชื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
  3. ผู้ใช้แรงงาน ให้ความช่วยเหลือแรงงานในกรณีต่าง ๆ เช่น เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจา้ง การจัดหางาน และ 
การช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นต้น 
  4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ความช่วยเหลือในกรณต่ีาง ๆ เช่น การจัดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสําหรับนิคม
อุตสาหกรรมทีไ่ด้รับผลกระทบ การเร่งรัดการจ่ายสินไหมประกัน และ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน ทั้งสินเชื่อธุรกิจและเงินทุน
หมุนเวียน และสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย เป็นต้น 
  5. ผู้ประกอบการรายย่อย ให้ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น การพกัชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสินเชื่อ
ผู้ประกอบการรายย่อย การยกเว้นภาษีเงินได้ และการผ่อนผันระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็นต้น  
 
18.  เรื่อง  มาตรการสนิเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอทุกภัยโดยธนาคารออมสนิ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน           
ตามท่ีธนาคารออมสินเสนอดังนี้   
  สินเชื่อเพื่อพฒันาระบบป้องกันอุทกภัย โดยธนาคารออมสิน  
    (1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดทําระบบและโครงสร้างพื้นฐานสําหรับป้องกันอุทกภัย 
    (2) กลุ่มเป้าหมาย : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ผูพั้ฒนานิคม
อุตสาหกรรม / เขตประกอบการอตุสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม 
    (3) วงเงิน : 15,000 ล้านบาท 
    (4) ระยะเวลาโครงการ :  7 ปี  
    (5) อัตราดอกเบ้ีย :  ร้อยละ 0.01 ต่อปี ตลอดอายุโครงการ โดยรัฐชดเชยส่วนต่างระหว่าง
ต้นทุนเงินกับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับผู้กู้ให้กับธนาคารออมสิน 
    (6) คุณสมบัติผู้กู้ : นิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม / เขตประกอบการ / สวน
อุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
    (7) วงเงินต่อราย : ให้ธนาคารออมสินพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
   
19. เรื่อง การดาํเนนิการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการดําเนินการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  
  สาระสาํคญั  
  ตามท่ีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 30 จังหวัด ทั่วประเทศไทย  และคณะรฐัมนตรีมีมติเมือ่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 
เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้
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ดําเนินการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของความเสียหายที่เกิดขึ้นในแหล่ง
ท่องเที่ยว  สถานที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และกําหนดแนวทาง มาตรการฟื้นฟู เยียวยา และกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว โดยสรุป ดังนี้  
   1. การดําเนินการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่   
    1.1 ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนบริจาค และนําถุงยังชีพ น้ําด่ืม เรือ และเสื้อชูชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยใน 3 จงัหวัด คือ จังหวัดลพบุรี อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา  
   1.2 จัดต้ังศูนยพั์กพิงผู้ประสบอุทกภัย 3 แห่ง คือ  
     1) ศูนยร์าชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กทม.  มผีู้พักพิง 1,545 คน   
     2) ศูนยฝ์ึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีผู้พักพิง 190 คน   
    3) ศูนยส์ถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี มผีูพั้กพิง 3,200 คน   
    1.3 จัดต้ังศูนยร์ับบริจาคและบรรจุถุงยังชีพ อาคารจันทนยิ่งยง สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ  
   1.4 จัดต้ังศูนยช่์วยเหลือนักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตอุทกภัย 4 จุด คือ  
     1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
     2) สถานี Airport Link มักกะสัน   
    3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   
    4) สนามบินสวุรรณภูมิ   
  2. สํารวจข้อมลูเบื้องต้นของความเสียหายที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  และกําหนดแนวทาง มาตรการฟื้นฟู เยียวยา และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังจากน้ําลดลงแลว้   
 
20. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 และทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ในช่วงเกิด
ภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ในช่วงเกิดภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย ปี  พ.ศ. 2554 (ต้ังแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา  ของวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554)   และอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน   
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  
21. เรื่อง การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสงัคมสู่แรงงานนอกระบบ (ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการสํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....)  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ส่ง
ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   1. ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552 (ร่างข้อ 1)  
  2. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานประกันสังคม (ร่างข้อ 2)  
  3. กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานประกันสังคม เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย สํานักงาน
เลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองนโยบายและแผนงาน กองนิติการ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 สาํนักเงินสมทบ สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สํานกัตรวจสอบ สาํนักบริหาร
การเงิน การบัญชีและการลงทุน สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสิทธิประโยชน์ และสํานักเสริมสร้างความมั่นคง
แรงงานนอกระบบ และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสํานักงานประกันสังคมจังหวัด และกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการภายใน (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 6 ถึงร่างข้อ 20)  
  4. กําหนดให้มกีลุ่มตรวจสอบภายในและกลุม่พัฒนาระบบบริหารในสํานกังานประกันสังคม (ร่างข้อ 4 และร่าง
ข้อ 5)   
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22. เรื่อง การยกเว้นการเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพเิศษศรีรัช และทางพเิศษอุดรรถัยา)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช  และ
ทางพิเศษอุดรรัถยา  ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 00.01 นาฬิกา  จนถึงวันที่ 20 พฤศจกิายน 2554 เวลา 24.00 
นาฬิกา  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้   
  1. ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  สํารองจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษใหบ้ริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด ตามจํานวนเงินค่าผ่านทางพิเศษที่บริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด  มสีิทธิจะได้รับตามเงื่อนไขของสัญญาและตามปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจริง  
  2. ให้ กทพ. หกัเงินค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวคืนจากเงินรายได้นําส่งแผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2555 ต่อไป 
 
23. เรื่อง  การยกเว้นการเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ (ทางพิเศษฉลองรัช ทางพเิศษบูรพาวิถี และทางพเิศษกาญจนาภิเษก (บาง
พล-ีสุขสวสัดิ์))  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2554 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ   
   เนื่องจากขณะนี้ปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยร้ายแรงยังไม่สิ้นสดุ กระทรวงคมนาคมโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)   ขยายเวลาการยกเว้นการเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) โดยให้มีผลใช้บังคับ
ต่อเนื่องจากวันที่ 14 พฤศจกิายน 2554 คอื ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2554 เวลา 24.00 นาฬิกา  
 

ต่างประเทศ
24. เรื่อง การจัดทําหนงัสือแลกเปลี่ยนตอบตกลงกับสถานเอกอัครราชทูตญีปุ่่นประจําประเทศไทยในการจัดทาํข้อตกลง
โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ  (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กต.ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนตอบ
รัฐบาลญี่ปุ่น 
  2. ให ้สพร. และหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการลงนามในเอกสารย่อย สําหรบักิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการที่
ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนได้ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กต.รายงานว่า 

1. สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยได้แจ้ง กต. ขอให้ฝ่ายไทยออกหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับ
ข้อตกลงในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมอืทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น ประจําปีงบประมาณญี่ปุ่น 2011 (1เมษายน 2554 ถึง 31 
มีนาคม 2555) โดยระบุกิจกรรมความร่วมมอืทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่นที่รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนในปีงบประมาณญี่ปุ่น 2011 (ตรง
กับปีงบประมาณไทย 2554) ประกอบด้วย 
  1.1 โครงการความร่วมมอืทางวิชาการ (Technical Cooperation Project) จํานวน 22 โครงการ 
  1.2 ผู้เชี่ยวชาญนอกโครงการ (Individual Expert) จํานวน 5 สาขา 
  1.3 ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น (Training Programme in Japan) จํานวน 63 หลกัสูตร 
  1.4 ทุนฝึกอบรมให้กับประเทศที่สามในประเทศไทย (Third Country Training Programme) จํานวน 9 
หลักสูตร 
  1.5 ทุนสําหรับฝึกผู้นําเยาวชน (Young Leaders) ภายใต้โครงการมิตรภาพเยาวชนไทย – ญี่ปุ่น (Youth 
Invitation) จาํนวน 4 หลักสูตร 
  1.6 โครงการ Technical Cooperation for Development Planning จํานวน 2 โครงการ 

2. การดําเนินแผนงาน/โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น ประจําปีงบประมาณญี่ปุ่น 2011 
สามารถตอบสนองเกื้อกูลการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลไทยอย่างมีนัยสําคัญ และเป็นการ
ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยในการลดช่องว่างการพัฒนาและขยายโอกาสใน
การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ  
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  3. การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง สพร. กต. องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น [Japan International Cooperation Agency (JICA)] และหน่วยงานไทยผู้ดําเนินโครงการ โดย
งบประมาณสําหรับกิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็นงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย โดย สพร. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สมทบบางส่วนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องจากงบประมาณปี 2554  ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ทั้งนี้ การลงนามในหนังสือ
แลกเปลี่ยนจะทําให้กิจกรรม/โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับญี่ปุ่นสามารถดําเนินงานได้ในปีงบประมาณ 
  4. โดยที่ร่างหนังสือแลกเปลีย่นดังกล่าวมีเค้าโครง สาระ และถ้อยคําเช่นเดียวกับหนังสือแลกเปลี่ยนตอบตกลง
ประจําปีงบประมาณญี่ปุ่น 2009 และ 2010  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และวันที่ 6 
กรกฎาคม 2553 ตามลําดับ มีมติเห็นชอบแล้ว และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของรัฐบาลทั้งสอง จึงไม่
น่าจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนยัสําคัญ ดังนั้น หากหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามหนังสือตอบตกลงสามารถปฏิบัติได้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับโดยไม่ต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา รา่งหนังสือตอบตกลงดังกล่าวก็ไม่น่าจะเข้าข่ายมาตรา 190 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
25. เรื่อง  ปฏิญญาบัวโนสไอเรสในการประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทคีวามร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและ
ลาตนิอเมริกา 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปฏิญญาบัวโนสไอเรส  (Buenos Aires Declaration)  และให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เป็นหน่วยงานประสานงานและรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการตามปฏิญญาดังกล่าว  ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  1. รัฐบาลอาร์เจนตินาได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชีย
ตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia – Latin America Cooperation – FEALAC)  ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2554 ที่กรุงบัวโนสไอเรส  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือซึ่งไทยเป็นสมาชิกมาต้ังแต่ปี 2552 โดยที่
ช่วงเวลาของการประชุมดังกล่าวเป็นช่วงที่รัฐบาลกําลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา กต. จึงได้มอบหมายให้นายประวิตร์ ชัยมงคล 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ แทน  ทั้งนี ้ในระหว่างการประชุมดังกล่าวที่
ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองปฏิญญาบัวโนสไอเรส ซึ่งเป็นสาระสําคัญของผลการประชุม โดยผู้แทนไทยได้แจ้งที่ประชุมฯ ว่า 
ไทยเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสงวนที่จะต้องเสนอปฏิญญาฯ ให้คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบก่อน   
  2. เนื้อหาสาระของปฏิญญาฯ  สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกที่ได้
พัฒนาขึ้นมาก และบทบาทสาํคัญของ FEALAC สําหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ best practices  รวมทัง้ร่วมมือกัน
เพื่อแก้ปัญหาที่ประชาคมโลกกําลังเผชิญ  อาทิ  วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพฒันาที่ย่ังยืน
ความจําเป็นของการปฏิรูปสหประชาชาติ รวมทั้งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน  ความรว่มมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การสาธารณสุข  และความสาํคัญของการจัดการภัยพิบัติ  ตลอดจนปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆ  โดย  FEALAC  จะเป็นเวที
สําคัญสําหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกต่อปัญหาท้าทายดังกล่าว 
  3. โดยที่ปฏิญญาดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทางการเมือง  (political commitment)  โดยมิได้
มีเจตนาก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณีใด ๆ  ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่มีการลงนามในปฏิญญาฯ ปฏิญญาดังกล่าว
จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใน
เชิงนโยบาย 
 
26. เรื่อง บนัทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้ 
  1.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย 
  2. ให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  3. ให้ กต. แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียนว่า รัฐบาลไทยเหน็ชอบให้
จัดทําบันทึกความเข้าใจฯ และให้เลขาธิการอาเซียนลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
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  4. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ไมใ่ช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ขอให ้กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  1.สํานักเลขาธิการอาเซียนขอความเห็นชอบประเทศสมาชิกในการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อขยายความ
ร่วมมือทางวิชาการในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างขดีความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียน สําหรับปี 
ค.ศ. 2011-2015 ภายหลังจากที่บันทึกความเข้าใจฉบับเดิมหมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  2. ประเทศสมาชิกอาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียน และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียได้ร่วมหารือและ
ปรับแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ จนสามารถตกลงกันได้ทุกข้อบท 
  3. การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2554 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียจะเป็นผู้ลงนาม ซึง่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะต้องให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
และใหค้วามเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในนามอาเซียน 
  4. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสององค์การเพื่อขยายความร่วมมือเชิงวิชาการใน
ด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียน สําหรับปี ค.ศ. 2011 – 2015 ซึ่ง
สรุปสาระสําคญัได้ ดังนี้ 
 4.1 สาขาความร่วมมือสําคญั ได้แก่ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงการรวมตัวทางการเงินและตลาดทุน การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นเรื่องการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน การสนับสนุนกระบวนการของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก การติดตามและเฝ้า
ระวังทางเศรษฐกิจมหภาคของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคการค้าและการลงทุน  
 4.2 อาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียจะร่วมกันจัดทําแผนการทํางานสําหรับระยะเวลา 2 ปี 
เพื่อกําหนดโครงการและกิจกรรมที่องค์การทั้งสองจะดําเนินการร่วมกัน ในแต่ละประเด็นความร่วมมือตามข้อ 4.1 โดยมีการ
หารืออย่างใกล้ชิดระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียน องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องและธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย 
 4.3 บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายหรือทางการเงิน ทั้งนี้ หากองค์การทั้งสอง
ประสงค์มีข้อผกูพันทางการเงินระหว่างกัน ให้จัดทําเป็นความตกลงแยกต่างหาก 
 4.4 บันทึกความเข้าใจฯ จะเริม่มีผลในวันที่ผูท้ี่ได้รับความเห็นชอบจากองค์การทั้งสองลงนามบันทึกความ
เข้าใจฯ และจะมีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 5. โดยที่อาเซียนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียไม่มเีจตนาให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย (Articil 8.2 “This Memorandum of Understanding constitutes an expression of mutual good faith 
and is not intended to create legally binding obligations on either Party….”) ดังนั้น ร่างบันทึกความเข้าใจจึงมิใช่
หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันรัฐบาลแต่อย่างใด 
 6. บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
ซึ่งเป็นองค์การที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก โดยบันทึกความเข้าใจฯ ได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนการทํางานทุก 2 ปี อย่างชัดเจน ซึ่งน่าจะทําใหก้ารดําเนิน
โครงการและกิจกรรมความรว่มมือมีประสทิธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน และการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 
 
27. เรื่อง การรับรองเอกสารแผนเพื่อการบรรลเุปา้หมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษอาเซียน (ASEAN Roadmap for the 
Attainment of the Millennium Development Goals) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รบัรองเอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษอาเซียน (ASEAN Roadmap for the Attainment of the Millennium Development Goals) ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระสําคัญของเอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอาเซียนเป็นการกําหนดแนว
ทางการดําเนินการของประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
อย่างรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผล โดยผ่านการปฏิบัติใน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1. การเป็นตัวแทนและเชื่อมโยงระหว่างกัน 2. องค์ความรู้ 3. 
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ทรัพยากร 4. ความเชี่ยวชาญ 5. ความร่วมมือของภูมิภาคและประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค โดยไม่ได้ใช้ถ้อยคําที่ทาํให้เกิด
พันธกรณีระหว่างประเทศ และมิได้มีการลงนามแต่อย่างใด ดังนั้น ร่างเอกสารฉบับนี้จงึไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย และโดยที่ร่างเอกสารแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอาเซียน 
(ASEAN Roadmap for the Attainment of the Millennium Development Goals) มีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานไทยหลายแห่งทีค่วรจะต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติ กต. ได้หารืออย่างใกล้ชิดในระหว่างการยกร่าง
เอกสารดังกล่าวแล้ว 
 
28. เรื่อง การขออนุมัติจัดสง่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหนา้ที่ทีศู่นย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Centre)  
    คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอทั้ง 3 ข้อดังนี้  
   1. เห็นชอบให ้กต. เสนอชื่อข้าราชการ กต. ไปดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการหน่วยสารสนเทศและข้อมูล 
ศูนย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Centre) ในช่วงปี 2555-2557 เนื่องจากลักษณะงานที่เน้นการประสานงานกับฝ่าย
สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสมาชิกอาเซียน  เจ้าหน้าทีจ่ึงควรมีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและเคยมีประสบการณ์
ออกประจําการในต่างประเทศ   
   2. อนุมัติให้การไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี เป็นการไปปฏิบัติราชการโดยไม่ถือเป็นการลาไปปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ   
  3. อนุมัติให้ข้าราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี ตามข้อ 1. สามารถได้รบัสิทธิในการเบิก
ค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับข้าราชการในระดับเดียวกันที่มีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในสาธารณรัฐเกาหล ี 
  ทั้งนี้ ให้ กต. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไทยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน-เกาหลีนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทย
แล้ว  ยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีของไทยและอาเซียนแก่ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีด้วย  อีกทั้งเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ไทยได้สั่งสม
ประสบการณ์เรียนรู้ระบบและศึกษาแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ (best practices) ของฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลี  ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนไทยและอาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่าธารณรัฐเกาหลี  และแก่คณะฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลี
ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศไทย    รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยและอาเซียนในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
และติดตามดูแลการดําเนินการของศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและอาเซียน    
   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี จะต้องเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
ดังนั้น กต. จึงจําเป็นต้องดําเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่  

 
29. เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 โดย
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ และเข้าร่วมการประชุม “First 
International Participants Meeting” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2554 ณ เมอืงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  พณ. รายงานว่า 
  1.นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ พณ. นําเรื่องการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ตามคํา
เชิญของนายกรัฐมนตรีอิตาล ีซึ่งมีกําหนดจดัขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐ
อิตาลี เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ โดยมอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักรบัผิดชอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว 
  2. รายละเอียดการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอติาลี 
ประกอบด้วย 
  2.1 หัวข้อหลัก (Theme) ของงาน Universal Exhibition Milano 2015 คือ “Feeding the Planet, 
Energy for Life”  
  2.2 หัวข้อย่อย (Sub - Theme) ประกอบด้วย 
   2.2.1 Scientific/Technological 
    - Science and Technology for agriculture and biodiversity 
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    - Science and Technology for food safety, security and quality 
    - Innovation in the agro-food supply chain 
   2.2.2 Social/Cultural 
    - Food for better lifestyles 
    - Dietary education 
    - Food and Culture 
   2.2.3 Coopeartion and development 
    - Coopeartion and development on food 
  2.3 แลกเปลี่ยนความรู้ / ประสบการณ์ในด้านโภชนาการ (nutrition) การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย การพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development) ทางการผลิตพืชผลทางการเกษตร นอกจากนั้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการผลิตอาหาร รวมทั้งด้านวัฒนธรรมการบริโภค 
อาหารของประเทศต่าง ๆ  
  2.4 ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2558 (6 เดือน) 
  2.5 สถานที่จัดงาน 
   2.5.1 ศูนย์แสดงสินค้า Fiera Milano – Rho ต้ังอยู่ที่ตําบล Rho ของมิลาน 
   2.5.2 พ้ืนที่จัดงานมีขนาด 1 ล้านตารางเมตร มีลักษณะพื้นที่เป็นแนวยาว มีถนนสายหลัก 2 สายตัด
กันเป็นรูปไม้กางเขน ถนนสายยาวผ่านกลางพื้นที่ 
  2.6 การดําเนินการของประเทศเจ้าภาพ 
   2.6.1 กําหนดจัดประชุมผู้เข้าร่วมงานฯ ครั้งแรก เพื่อชี้แจงการดําเนินการทางเทคนิค (First 
Participant Meeting) ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2558 ที่เมืองโคโม สําหรับประเทศที่ยังไม่ได้สนใจสามารถเข้าร่วม
ประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ 
   2.6.2 ผู้จัดงานจะจัดพ้ืนที่รองรับและประเทศที่เข้าร่วมเริ่มก่อสร้างในพื้นที่ของตนได้ต้ังแต่กลางปี 
2013 
  2.7 แนวทางการดําเนินงานของประเทศต่าง ๆ  
   2.7.1 ตอบรับการเข้าร่วมงานจากรัฐบาลผา่นสถานทูตประจําประเทศอิตาลี 
   2.7.2 แต่งต้ังหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบดําเนินโครงการของประเทศและแจ้งให้ผูจ้ัดงานฯ ทราบ 
ทั้งนี้ จะแจ้งพร้อมหนังสือตอบรับการเข้าร่วมงานหรือแจ้งภายหลังก็ได้ 
   2.7.3 หน่วยงานหลักจะต้องหารือแนวทางการดําเนินงานกับผู้จัดงานโดยเร็ว และจะต้องดําเนินการให้
สอดคล้องกับ Theme และ Sub Theme ของงาน 
   2.7.4 เมื่อกําหนดรูปแบบได้แล้วจึงลงนามสัญญาการเข้ารว่มงานเสนอแผนงานให้ผู้จัดงานเห็นชอบ 
และก่อสร้างได้กลางปี 2013 เป็นต้นไป 
  2.8 พ้ืนที่ของแต่ละประเทศ ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้ารว่มงานได้ 4 รูปแบบ 
   2.8.1 Self Building ประเทศที่เข้าร่วมดําเนินการก่อสร้าง โดยเลือกพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้ระหว่าง 400 
– 4,500 ตารางเมตร พ้ืนที่ขนาดใหญ่ 4,500 ตารางเมตร ที่ให้ 15 ประเทศ และมีเงื่อนไขว่า 
    - แต่ละประเทศจะต้องจัดให้มี Green Space/Open Space ร้อยละ 30 – 50 
    - การก่อสร้างต้องเข้ากับ Theme ของงาน ซึ่งคาดหวังว่าจะเกี่ยวกับอาหารและแสดงถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly) 
   2.8.2 Provide Service ประเทศผู้เข้าร่วมงานแจ้งให้ผู้จดังานดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่ต้องการ 
   2.8.3 Cluster การรวมกลุ่มกันจัดแสดง ซึง่ผู้จัดงานมีแนวคิดที่จะแบ่ง ดังนี้ 
    - ตามกลุ่มภูมศิาสตร์ เป็น Regional ของโลก 
    - ตามกลุ่มที่ม ีTheme ร่วมกันของสินค้า เช่น Cluster ข้าว กาแฟ เป็นต้น ซึ่งเหมาะกับ
ประเทศเล็ก ๆ สามารถมาร่วมกันได้ 
    ทั้งนี้ หากประเทศไทยสนใจทาํพ้ืนที่ลักษณะ Self Building และ Cluster เช่น ข้าว ด้วย           
ผู้จัดงานยินดีนํา Cluster มาอยู่บริเวณติดกับพ้ืนที่ Self Building ของไทย 
   2.8.4 Advance Technology Pavilion 
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 3. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นส่วนสนับสนุน
การที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเพิ่มเติมว่า อิตาลีจะจัด
ให้มีการประชุม “First International Participants Meeting” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2554 ณ เมืองมิลาน 
สาธารณรัฐอิตาลี 
 

แต่งตั้ง
30.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งต้ัง นายธีเรนทร  สิงห คารพยาล             
(Mr. Dhirendra Singh Garbyal) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม่ สืบแทน นายอรพินท์ กุมาร 
ซึ่งหมดวาระประจําการ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
 
  2.  การขออนมัุติเปิดสถานกงสุลประจาํสาธารณรัฐแอลเบเนียและการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักด์ิประจํา
สาธารณรัฐแอลเบเนีย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติเปิดสถานกงสุลประจําสาธารณรัฐแอลเบเนีย  และแต่งต้ัง นายซามีร์  มาเน                       
(Mr. Samir Mane) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิประจําสาธารณรัฐแอลเบเนีย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
 
  3.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายเหม  โง้วศิริ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้าน
วิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญท่ี่
ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันที่ 17 มถิุนายน 2554 ซึ่งเปน็วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา    
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  4.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายสรายุทธ์  รัตนนคร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบาํรุงรักษา) วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ กลุ่มด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา              
กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) วิศวกร
ชลประทานทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม  2554 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  5.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการคลงั กระทรวงวฒันธรรม 
และสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) ของกระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ดังนี้  
  1. กระทรวงการคลังแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งต้ังให้ นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร ์รองปลัด
กระทรวงการคลัง เป็น ปคร. ของกระทรวงการคลัง   
   2. กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งต้ังให้ ศาสตราจารย์อภินันท์         
โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ปคร. ของกระทรวงวัฒนธรรม  
  3. สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ได้แต่งต้ังให้ นางสุชาดา  รังสินันท์    
รองเลขาธิการ ก.พ. เป็น ปคร. ของสํานักงาน ก.พ.  
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  6.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังนี้   
   1. นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ                
ณ นคร เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดํารงตําแหน่ง                        
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายธีรกุล  นิยม ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต                  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์   
   4. นายพิษณุ  จันทร์วิทัน รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต               
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   
  5. นายวิบูลย์  คูสกุล ผู้อํานวยการใหญ ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
   6. นายเกรียงศักด์ิ  กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า เครือรัฐออสเตรเลีย 
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป   
  7. นาวาตรี อิทธิ  ดิษฐบรรจง อธิบดีกรมอาเซียน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต                 
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 
  7.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค   
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้     
    1) อนุมัติให้คณะกรรมการอืน่ในคณะกรรมการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคพ้นจากตาํแหน่ง จํานวน 10 
คน ดังนี้ นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ  นายสัมพันธ์  หุ่นพยนต์ นางจิตราภรณ์  เตชาชาญ พลเอก รังสาทย์  แช่มเชื้อ พลตํารวจ
โท สมยศ  พุ่มพันธ์ุม่วง นางปาณิสรา  ดวงสอดศรี นางชนัญญารักษ ์ เพ็ชร์รัตน์ นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ นายเรวัต  วิศรุตเวช 
นายประภาษ  ไพรสุวรรณา   
    2) แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดใหม่ 
จํานวน 14 คน ดังนี้  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ) เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายบัณฑิต  โสตถิพลาฤทธ์ิ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (เป็น
บุคคลในบญัชีรายชื่อฯ)  นายสมชาย คูวิจติรสุวรรณ อธิบดีอัยการ (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อฯ)  นายไกรสร  บารมีอวยชัย 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อฯ)  นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับ
คดี (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ)  นางชูจิรา  กองแก้ว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย  โสวรรณวณิช
กุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายเจตน์  ธนวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุกิจ  เจรญิรัตนกุล 
อธิบดีกรมการปกครอง  พลตํารวจโท รชต  เยน็ทรวง  ผูช่้วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ นายชัยฤกษ์  ดิษฐอํานาจ อดีตผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง มหาดไทย นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ  อธิบดีกรมศุลกากร นายอิศรินทร์  ภัทรมัย กรรมการบริหารบริษัทในเครือ 
ทีม กรุ๊ป ออฟ  คัมปานีส์ จํากัด นายชัยธวัช  เสาวพนธ์ อดีตผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ 
ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ยกเว้นนายสมชาย  คูวิจิตรสวุรรณ ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอัยการอนุมัติ
เป็นต้นไป  ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
 8.  แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร                  
แทนนายเฉลมิพร  พิรุณสาร ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
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  9.  การโอนขา้ราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทีป่รกึษานายกรัฐมนตรีฝา่ยข้าราชการประจาํ               
(นักบริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรเีสนอรับโอน นายจตุรงค์  ปัญญาดิลก ปลัดสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจํา    
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยให้กําหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับ       
การแต่งต้ัง  โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รบัแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่
ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ รัฐมนตรีเจา้สังกัดของทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา             
โปรดเกล้าฯแต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  10.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย   
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ดังนี้ นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักด์ิ  
ระบิลวงศ์ นางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล นายจุฬา  สุขมานพ พล.ต.ต.คํารณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกฤษฎา  บุณยสมิต       
พล.ร.อ.เกียรติศักด์ิ  ดามาพงศ์ พล.อ.นิพัทธ์  ทองเล็ก นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ นายวรพงษ์  ตันติเวชยานนท์ นายเฉลิมชัย     
มีคุณเอี่ยม     
 
  11.  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทยแทนกรรมการที่ขอลาออก จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1. ดร.สุวัตร สิทธิหลอ่ แทน นายสมบัติ คุรุพันธ์ 2. นายธงชัย  
ศรีดามา แทน นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 3. นายแพทย์เรวัต  วิศรุตเวช แทน นายสมศักด์ิ  ภูรีศรีศักด์ิ ทัง้นี้ ต้ังแต่วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป   
 
  12.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นางผจงสิน  วรรณโกวิท ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 
(นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานประกันสังคม ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  13.  การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายธงทอง  จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตร ีทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความ
ยินยอมการโอนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  
 
  14.  การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอรับโอน นายเอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรฐัมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สํานักงาน               
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความยินยอมการโอนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
  15.  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟืน้ฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2554 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการและกลไกการ
ปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้   
   เพื่อให้การฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(3) (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้
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ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 202/2554 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 3 คณะ นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและกลไก
การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้   
   1. คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เรียกโดย
ย่อว่า “กฟย.” และให้ใช้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood Recovery and Restoration Committee” ดังนี้  
    1.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี 
(พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตร ี(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ โดยมปีลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการที่ประธาน
กรรมการมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
    1.2 อํานาจหน้าที่  
    (1) บูรณาการและประสานการดําเนินการของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   
     (2) ติดตามการดําเนินการกําหนดมาตรการ แนวทาง แผนงานและโครงการของ
คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
     (4) รวบรวมความต้องการของพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการโครงการและกิจกรรมกับ
คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้อง
กัน และตรงกบัความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย    
     (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กฟย. มอบหมาย  
    (6) เรียกใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง 
ข้อมูล และรายงานข้อมูลผลการดําเนินการ รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กฟย.  
    (7) ประมวล รวบรวมข้อมูล รายงานและจัดทําข้อสั่งการให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณ ี  
     (8) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
   2. คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัยด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เรียกโดยย่อว่า “กคฐ.” และให้ใชช้ื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “Flood Recovery and Restoration 
Committee on Infrastructure” ดังนี้  
    2.1 องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก) รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายกิตติศักด์ิ           
หัตถสงเคราะห์) รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการที่ประธานกรรมการมอบหมาย จํานวน 2 คน และเจ้าหน้าทีป่ระจําศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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   2.2 อํานาจหน้าที่  
    (1) เสนอแนะมาตรการ กําหนดแนวทาง แผนงานและโครงการฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา ซ่อมแซม
สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน โบราณสถาน แหล่งน้ํา ชลประทาน เป็นต้น  
    (2) พิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อเสนอของส่วนราชการในโครงการที่เกี่ยวกับ (1) เพื่อ
นําเสนอ กฟย. และคณะรฐัมนตรีต่อไป   
     (3) อํานวยการ กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานตาม
แนวทางและโครงการใน (1)  
    (4) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ใน
การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทาง
และมาตรการใน (1) เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กคฐ. มอบหมาย   
    (6) เรียกใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
ในการชี้แจงขอ้เท็จจริง ข้อมลู และรายงานข้อมูล ผลการดําเนินการ รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กคฐ.  
    (7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
  3. คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยูข่องประชาชน เรียกโดยย่อว่า “กศอ.” และใหใ้ช้ชื่อเปน็ภาษาอังกฤษว่า “Flood 
Recovery and Restoration Committee on Economy, Industry and Livelihood” ดังนี้  
    3.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงแรงงาน ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผูว่้าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจํารอง
นายกรัฐมนตร ี(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานกุารร่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการขับเคล่ือนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับมอบหมาย เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    3.2 อํานาจหน้าที่  
     (1) ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ 
กําหนดแนวทาง แผนงานและโครงการในการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาให้แก่ภาคการเกษตร ที่อยู่อาศัย และภาคธุรกิจ เช่น 
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ผู้ประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย 
แรงงาน ท่องเที่ยว รวมถึงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ที่อยูอ่าศัย โดยอาจมีมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการทางภาษี 
การฝึกอาชีพให้กับแรงงานในระบบอุตสาหกรรม การใหส้ินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เป็นต้น  
    (2) พิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อเสนอของส่วนราชการ นิคมอุตสาหกรรมในโครงการ
ที่เกี่ยวกับ (1) เพื่อนําเสนอ กฟย. และคณะรัฐมนตรีต่อไป   
     (3) อํานวยการ กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางและโครงการใน (1)  
    (4) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในการ
สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางและ
มาตรการใน (1) ให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ   
     (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กศอ. มอบหมาย  
    (6) เรียกใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ข้อมูล และรายงานข้อมูลผลการดําเนินการ รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กศอ.   
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    (7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
  4. คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟืน้ฟู
คุณภาพชีวิต เรียกโดยย่อว่า “กคช.” และให้ใชช้ื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood Recovery and Restoration 
Committee on Quality of Life” ดังนี้  
    4.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   4.2 อํานาจหน้าที่  
    (1) เสนอแนะมาตรการ กําหนดแนวทาง แผนงานและโครงการในการช่วยเหลือฟื้นฟู 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ การศึกษา การฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นต้น  
    (2) พิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อเสนอของส่วนราชการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ (1) 
เพื่อนําเสนอ กฟย. และคณะรัฐมนตรีต่อไป   
    (3) อํานวยการ กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานการฟื้นฟคูุณภาพชีวิตตามแนวทาง
และโครงการใน (1)  
    (4) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ใน
การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางใน 
(1) เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
    (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กคช. มอบหมาย   
    (6) เรียกใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ข้อมูล และรายงานข้อมูลผลการดําเนินการ รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กคช.  
    (7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
   5. ให้มีศูนย์ปฏิบัติการรักษาความสงบเรยีบร้อย ปลอดภัย และการจราจร โดยมีคณะกรรมการบริหารศนูย์
ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และการจราจร เรียกโดยย่อว่า “กรจ.” และให้ใชช้ื่อเปน็ภาษาอังกฤษว่า 
“Executive Committee of the Center for Peacekeeping, Public Safety and Traffic” ดังนี้ 
    5.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อํานวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหง่ชาติ โดยมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    5.2 อํานาจหน้าที่  
      (1) กําหนดมาตรการ แผนงานและโครงการในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน และการจราจรในระหว่างประสบอุทกภัยและหลังอุทกภัย   
      (2) อํานวยการและสั่งการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏับัติการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย (ศปภ.) กฟย. กคฐ. กศอ. และ กคช. 
      (3) กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม (1) 
      (4) ประมวล รวบรวมข้อมูล รายงานและจัดทําข้อสั่งการให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณ ี
      (5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กรจ. มอบหมาย 
      (6) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
    6. ให้มีศูนย์สนับสนนุการปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยส์นับสนุนการปฏิบัติการ เรยีกโดยย่อ
ว่า “กปก.” และใหใ้ช้ชื่อเปน็ภาษาอังกฤษว่า “Executive Committee of the Center for Operations Support” 
ดังนี้ 
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    6.1 องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
เป็นกรรมการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดกระทรวง
กลาโหมที่ได้รบัมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    6.2 อํานาจหน้าที ่
      (1) กําหนดมาตรการ แนวทาง และโครงการเพื่อให้การสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูพ้ืนที่
ประสบภัย 
      (2) อํานวยการเพื่อให้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) กฟย. 
กคฐ. กศอ. กคช. และ กรจ. 
      (3) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนใน
การสนับสนุนการดําเนินการเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
      (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กปก. มอบหมาย 
       (5) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   7. คณะกรรมการสื่อสารสาธารณะ เรียกโดยย่อว่า “กสส.” และให้ใชช้ื่อเปน็ภาษาอังกฤษว่า “Public 
Communication Committee” ดังนี้ 
    7.1 องค์ประกอบ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ พลเอก พลางกูร      
กล้าหาญ รองประธานกรรมการ พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองประธานกรรมการ อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ   
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ นายสุธรรม ส่งศิร ิกรรมการ นายวิบูลย์ทัต สทุันธนกิตต์ิ กรรมการและเลขานุการ         
นายแพทย์ รณภพ ปัทมะดิษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    7.2 อํานาจหน้าที่  
       (1) กําหนดยทุธศาสตร์ มาตรการและแนวทางในการสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูและเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
       (2) ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และแถลงข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน 
       (3) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลให้แก่สือ่มวลชน นักธุรกิจ และบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
       (4) กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      (5) ประมวล รวบรวมข้อมูล รายงานและจัดทําข้อสั่งการให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณ ี
     (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กสส. มอบหมาย 
       (7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   8. คณะที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้าํ เรยีกโดยย่อว่า “คปน.” และให้ใช้ชื่อเปน็ภาษาอังกฤษว่า “Water 
Resources Management Advisory Committee” ประกอบด้วย คณะบุคคลตามท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง ซึ่งมีหน้าที่ให้
คําปรึกษา ใหข้อ้แนะนําเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่นายกรัฐมนตรีในการกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการ
บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 
   9. คณะกรรมการบริหารศนูย์ปฏิบัติการขบัเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เรียกโดยย่อ
ว่า “กบภ.” และใหใ้ช้ชื่อเปน็ภาษาอังกฤษว่า “Executive Committee of the Center for Recovery Management 
System” ดังนี้ 
    9.1 องค์ประกอบ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธกิาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการและเลขานกุาร ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    9.2 อํานาจหน้าที ่
       (1) วางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนประสาน และเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
นําแผนไปสู่การปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
       (2) บูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชน เพื่อนําทรัพยากรมาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
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       (3) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมและ
ของคณะกรรมการตามคําสั่งนี้ 
       (4) วิเคราะห์ และคาดการณส์ถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการและปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
       (5) วิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
       (6) จัดให้มทีี่ปรึกษา หรือยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมทั้งการขอใช้
อสังหาริมทรัพย์ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ตามความจําเป็น 
       (7) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  10. ให้มีศนูยป์ฏิบัติการขับเคลื่อนการบรหิารการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยในสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีทําหน้าที่รับผดิชอบงานธรุการของ กบภ. และงานอื่นๆ ที่ กบภ. มอบหมาย 
     ให้ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และรายงานการปฏิบัติงานตรงต่อกรรมการและเลขานุการ 
กบภ.  
    ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหาร
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น หรือ
ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอาจขอให้คณะรฐัมนตรีมีมติใหพ้นักงานหรือลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ โดย
ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติโดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือนอกเวลา หรือตามที่
มอบหมายก็ได้และใหถ้ือว่าการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย 
     ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอาจว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เพื่อดําเนินงานตามคําสั่งนี้ 
     ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 
    ทั้งนี้ ต้ังแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
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