
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ขาวท่ี 01/08
                                                         วันท่ี 30 สิงหาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    นายชลิตรัตน  จนัทรุเบกษา   
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 กฎหมาย 
  1.  เรื่อง   แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการรางพระราชบัญญัติและรางอนุบัญญัติท่ีอยูระหวางการตรวจ
    พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย
    และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี  
  2.  เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปฏิรูป
    กฎหมาย พ.ศ. ....  
 เศรษฐกิจ 
  3.  เรื่อง   มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2554 (ครั้งท่ี 137)  
 สังคม 
  4.  เรื่อง   รายงานการดําเนินการบริหารสถานการณเพ่ือปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดาน 
    การแพทยและการสาธารณสุข กรณีอุทกภัย และ โรค มือ เทา ปาก  
  แตงตั้ง 
  5.   เรื่อง  แตงตั้ง 
 1.   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
  พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  
  5 ธันวาคม 2554  
 2.  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ 
  พระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
 3.   แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 4.   แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 5.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 6.   แตงตั้งขาราชการการเมือง  (กระทรวงแรงงาน)  
 7.   แตงตั้งขาราชการการเมือง  (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 8.  แตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี  
 9.   แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหนาท่ีผูแทนการคาไทย   
 10. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย)  
 11. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
 12.  การมอบหมายใหรักษาราชการแทน (กระทรวงมหาดไทย) 
 13.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม) 
 14.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) 
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 15.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 16. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 17. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน) 
 18. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการตางประเทศ) 

 19. แตงตั้งขาราชการการเมือง(กระทรวงคมนาคม) 
 

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

 
 
 
 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการรางพระราชบัญญัติและรางอนุบัญญัติท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการรางพระราชบัญญัติและรางอนุบัญญัติ (รางพระราช
กฤษฎีกา รางกฎกระทรวง รางระเบียบ และรางประกาศ) ท่ีคณะรัฐมนตรีชุดกอนไดมีมติอนุมัติหลักการ  และอยูระหวางการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หรือคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรี  โดยใหรัฐมนตรีท่ีประสงคจะดําเนินการรางกฎหมายดังกลาวตอไป  ยืนยันไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เม่ือไดมีการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไปได  ท้ังนี้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (8 กุมภาพันธ 2551) ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
2. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลว  และใหดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
   1. แกไขชื่อรางพระราชกฤษฎีกาจาก “รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ี
ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ” เปน “รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทน
และคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....” 
   2. กําหนดใหกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน  เงินประจําตําแหนง หรือเงินคาตอบแทนรายเดือนตาม
อัตราในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้  ตั้งแตวันท่ีมีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (รางมาตรา 3)  
  3. กําหนดใหกรรมการไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (รางมาตรา 4)  
  4. กําหนดหลักเกณฑในการไดรับคารักษาพยาบาลหรือการประกันสุขภาพ (รางมาตรา 5)  
  5. กําหนดใหกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาซ่ึงดํารงตําแหนงไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ตอบแทนเปนเงินซ่ึงจายครั้งเดียวเม่ือพนจากตําแหนง (รางมาตรา 6)  
   6. กําหนดใหในกรณีท่ีกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาพนจากตําแหนงเพราะเหตุถึงแกความตาย  ไมวาผูนั้น
จะดํารงตําแหนงครบหนึ่งปบริบูรณหรือไมก็ตาม  ใหจายบําเหน็จตอบแทนเปนเงินซ่ึงจายครั้งเดียวตามระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง  ใหแกทายาทโดยธรรมซ่ึงเปนผูมีสิทธิรับมรดกของผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (รางมาตรา 7)  
  7. กําหนดใหกรรมการซ่ึงไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยูแลวในวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ  มีสิทธิไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกานี้นับแตวันท่ีมีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง (รางมาตรา 8)  
 

เศรษฐกิจ 
 
3. เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2554 (ครั้งท่ี 137)  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  (กพช.)  ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2554 (ครั้งท่ี 137)           
เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง มาตรการชะลอการเรียกเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
เพ่ือลดภาระของผูบริโภค ตามท่ีกระทรวงพลังงาน เสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในหลักเกณฑใหชะลอการเรียกเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันเบนซิน 91 
และน้ํามันดีเซล เปนการชั่วคราว โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรับไปดําเนินการกําหนดอัตราเงินสง
เขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามนโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรกของรัฐบาล และใหคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานติดตามความคืบหนาและผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกลาว หลังจากนั้นใหรายงานเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเพ่ือทราบเปนระยะ ๆ ตอไป 
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 2. เห็นชอบในหลักเกณฑใหชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือใหผูคาน้ํามัน ของน้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันเบนซิน 91 และ
น้ํามันดีเซล ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือท่ีคลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานรับไปดําเนินการกําหนดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 3. เห็นชอบคําสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 9/2554 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ ณ คลังน้ํามันและสถานีบริการ ตั้งแตเวลา 24.00 
นาฬิกา ของวันกอนท่ีจะมีประกาศราคาขายปลีกใหมบังคับใช และใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจายเงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
คงเหลือใหผูคาน้ํามัน 
 

สังคม 
 
4. เรื่อง  รายงานการดําเนินการบริหารสถานการณเพ่ือปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดานการแพทยและการ
สาธารณสุข กรณีอุทกภัย และ โรค มือ เทา ปาก  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดําเนินการบริหารสถานการณเพ่ือปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยดาน
การแพทยและการสาธารณสุข กรณีอุทกภัย และ โรค มือ เทา ปาก (ขอมูล ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.) ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้   
   1. สถานการณท่ัวไป มีจังหวัดประกาศเปนพ้ืนท่ีภัยพิบัติฉุกเฉินจํานวน 36 จังหวัด  ปจจุบันยังคงมี
สถานการณอุทกภัยท้ังสิ้น 13 จังหวัด ไดแก สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค นครนายก อางทอง พระนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท อุบลราชธานี ระนอง สุราษฎรธานี พังงา และภูเก็ต  
    จังหวัดท่ีสถานการณคลี่คลายแลว จํานวน 21 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน กําแพงเพชร ลําปาง 
แพร นาน อุตรดิตถ ตาก เพชรบูรณ รอยเอ็ด กาฬสินธุ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร เลย บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี 
ประจวบคีรีขันธ และปราจีนบุรี  
  สําหรับจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบจากอิทธิพลรองมรสุมกําลังคอนขางแรง จํานวน 6 จังหวัด คือ เชียงราย 
ระยอง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎรธานี นั้น ปจจุบันสถานการณกลับสูภาวะปกติ 2 จังหวัด คือ เชียงราย และระยอง และ
อีก 4 จังหวัด สถานการณเริ่มคลี่คลาย  
  กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนใหระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักท่ีจะทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหล
หลากในพ้ืนท่ีลุมและท่ีลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผานใน 25 จังหวัด ไดแก จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย นาน ลําพูน 
ลําปาง อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง 
พังงา สุราษฎรธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล  
  2. สถานบริการสาธารณสุขท่ีไดรับผลกระทบ รพท.1 รพช.5 รพสต.41 สสอ.2 ศูนยเขต 1 รวม 50 แหง  
   โรงพยาบาลปาตอง จังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงประสบอุทกภัยจากน้ําฝน เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 น. 
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตออาคารโรงพยาบาล จํานวน 6 หลัง รวมท้ังเกิดความเสียหายตอเครื่องกําเนิดไฟฟา ตูควบคุม
ระบบไฟฟาในบางอาคาร ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟา อุปกรณสํานักงานไดรับความเสียหายจํานวนมาก  ขณะนี้อยูใน
ระหวางการประเมินมูลคาความเสียหาย  และจัดทําแนวทางปองกันและแกไขปญหาในระยะยาว  สําหรับการรับบริการผูปวยยัง
ไมสามารถเปดใหบริการไดท้ังหมด  เนื่องจากบางอาคารระบบกระแสไฟฟาขัดของยังใชงานไมได  โดยเฉพาะผูปวยหนัก  และ
ผูปวยในบางประเภท  ซ่ึงโรงพยาบาลไดมีระบบคัดกรองและสงตอไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  และโรงพยาบาลถลาง  
   3. การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข จัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ี จํานวนรวม 467 ครั้ง รวมจํานวน
ผูรับบริการสะสม 58,423 ราย  โรคท่ีพบ 5 อันดับแรก ไดแก น้ํากัดเทา ไขหวัด ปวดกลามเนื้อ โรคผิวหนัง และอาการปวด
ศีรษะ นอกจากนี้ยังพบผูปวยท่ีมีอาการเครียด ความดันโลหิตสูง บาดแผลจากอุบัติเหตุ และถูกงูพิษกัดเพ่ิมข้ึน ยังไมพบการ
ระบาดของโรค การประเมินปญหาสุขภาพจิตรวมสะสม 4,468 ราย พบวามีความเครียดสูง 269 ราย มีภาวะซึมเศรา 1,015 
ราย  มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 128 ราย และตองติดตามดูแลพิเศษ 144 ราย  
  4. ยอดผูเสียชีวิตจากสถานการณอุทกภัย มีจํานวนรวม 50 ราย สาเหตุจาก จมน้ําเสียชีวิต 39 ราย              
ดินสไลดทับ 8 ราย ตนไมลมทับ 2 ราย  และไฟฟาช็อต 1 ราย สูญหาย 1 ราย  
  5. กระทรวงสาธารณสุขส่ังการและการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ สถานบริการดําเนินการ 4 แผน คือ            
แผนปองกันโรงพยาบาล แผนสํารองทรัพยากร แผนสงตอผูปวย และแผนการปรับระบบบริการหากเกิดน้ําทวม 
    5.1 สนับสนุนยาและเวชภัณฑจากสวนกลาง ยอดสะสม  ยาชุดชวยผูประสบภัย 310,500 ชุด            
ยาตําราหลวง 20,000 ชุด  และยาแกน้ํากัดเทา จํานวน 43,000 ชุด  เซรุมแกพิษงู (งูเหา 100 หลอด งูแมวเซา 100 หลอด                  
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งูเขียวหางไหม  100 หลอด) สําหรับสวนกลางขณะนี้มีสํารองชุดชวยผูประสบภัย เพ่ิมเติม 500,000 ชุด วัสดุ ยาแกน้ํากัดเทา  
100,000 หลอด เชียงใหม  พิษณุโลก อุดรธานี  และหาดใหญสํารองแหงละ 30,000 ชุด สํารองเซรุมแกพิษงู 7 ชนิด (งูเหา      
งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูแมวเซา  งูเขียวหางไม งูกะปะ และงูทับสมิงครา) จํานวน 3,500 ชุด  สํารองวัสดุ  และเคมีภัณฑสําหรับ
การฟนฟูสภาพและสิ่งแวดลอม  ใหกับศูนยอนามัยและสํานักงานควบคุมโรค  12 เขต 14 รายการ   
    5.2 การติดตามเฝาระวังในพ้ืนท่ีเห็นวา ควรแจงเตือนภัยสถานบริการสาธารณสุข ในระยะนี้โดยการ
โทรศัพทประสานกับสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยตรง และการออกหนังสือแจงเวียนใหเตรียมพรอม
รับสถานการณระดับสูงข้ึนและปองกันสถานบริการ  หากมีแผนอยูแลวใหทบทวนแผนปองกันโรงพยาบาลใหพรอมนํามาใชงาน
และเฝาระวังระดับน้ําอยางใกลชิด 
   5.3 การเผยแพรแนวทางการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยของโรงพยาบาลท่ีเคยประสบปญหา
และไดจัดทําแนวทางการปองกันและแกไขปญหาเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกัน 
  6. การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในระยะเรงดวน  โดยในการติดตามนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม
พ้ืนท่ี จ.พิษณุโลก  และติดตาม “บางระกําโมเดล”  ของผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ไดสั่งการใหทุกจังหวัดตั้งทีมเฝา
ระวังโรค  พรอมจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีใหบริการประชาชน  และมีการบูรณาการความรวมมือจากสวนราชการหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานโดยใชหลัก 2P 2R  เปนกรอบแนวทางในการแกปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก  ท่ีถูกน้ําทวมขังเปนเวลานานเพ่ือใหสามารถปรับใชในการแกไขปญหาอุทกภัยเชิงพ้ืนท่ีดานการแพทยและการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ดังนี้  
   (1)  Preparation การเตรียมความพรอมรองรับสถานการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือปองกันน้ําทวมสถาน
บริการ ปองกันความเสียหายตอเครื่องมือ  ครุภัณฑทางการแพทย  การสํารองยาและเวชภัณฑ  การเตรียมความพรอมบุคลากร
และการชวยเหลือใหผูบริการผูปวย  ดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน  และการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา                
สาธารณภัยดานการแพทยและการสาธารณสุข   
   (2) Prevention การปองกัน  โดยเปนการปองกันระยะยาวหลังประสบอุทกภัย ไดแก  การประเมิน
และสรุปบทเรียนสําหรับเหตุการณอุทกภัย  การวางแผนการปรับปรุงอาคารใหสูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวม  รวมท้ังการประเมิน
สภาวะสุขภาพจิตของประชาชน  และบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
   (3) Response การปฏิบัติชวยเหลือ โดยการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีใหบริการประชาชนและผูปวย
ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
   (4) Recovery การชวยเหลือฟนฟู โดยมีแผนฟนฟูระยะหลังน้ําทวม ไดแก การทําความสะอาด
ปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มน้ําใช การปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   การควบคุมโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนหลังน้ําทวม  รวมถึงการ
ฟนฟูสุขภาพ  และจิตใจของผูประสบอุทกภัย  
   การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
  ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2554 กระทรวงสาธารณสุข ไดสั่งการเพ่ือประสานงานและเรงรัดการปองกัน
ควบคุมโรคมือ เทา ปาก และภายหลังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
กําชับ เรงรัดมาตรการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมท้ังกรุงเทพมหานคร เรงรัดมาตรการเฝาระวัง ปองกันโรค รวมท้ังการ
ประสานงานใหคําแนะนําแกสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสื่อสาร เผยแพรคําแนะนําแกประชาชน 
  2. แจงกระทรวงศึกษาธิการ ขอความรวมมือในการปองกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน
อนุบาลและศูนยเด็กเล็ก 
  3. สื่อสาร เผยแพรคําแนะนําการปองกันและควบคุมโรค ผานชองทางสื่อสารสาธารณะ 
  4. ติดตามสถานการณ ประสานสั่งการและสนับสนุน การปองกันและควบคุมโรค ในประเทศ ระหวาง
หนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางใกลชิด โดนศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข 
   สรุป 
  1. ในขณะนี้โรคมือ เทา ปาก ซ่ึงเปนโรคติดตอในเด็กเล็ก กําลังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศในเอเชีย 
รวมท้ังประเทศไทย คาดวาปนี้จะมีเด็กปวยและเสียชีวิตมากกวาปกอน ๆ 
  2. กระทรวงสาธารณสุขไดประสานสั่งการ เรงรัด การปองกันและควบคุมโรคท่ัวประเทศ โดยขอความรวมมือ
จากหนวยราชการและหนวยงานภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงศึกษาธิการ และองคการปกครองสวนทองถ่ิน และ
กําลังติดตามสถานการณ เพ่ือประสานสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคอยางใกลชิด 
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  3. กระทรวงสาธารณสุขขอการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีในการมอบหมายกําชับใหหนวยราชการท่ีเก่ียวของ 
รวมมือและสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค เพ่ือลดการปวยและเสียชีวิตจากโรคมือ เทา ปาก ของเด็กในประเทศไทย ให
ไดผลดีท่ีสุด  
  

แตงตั้ง 
5.  เรื่อง แตงตั้ง 
  1.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 144/2554  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 
  เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2554  
นับเปนมหามงคลพิเศษยิ่ง  สมควรท่ีรัฐบาลจะไดจัดงานเฉลิมฉลองใหสมพระเกียรติและถูกตองตามราชประเพณี     และ
สมควรท่ีจะไดดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ  ท่ีเปนการสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติ   รวมท้ังเพ่ือใหประชาชนไดแสดง
ความกตัญูกตเวที    นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดี  ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวท่ีไดทรงสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติอยางอเนกอนันต 
  โดยท่ีไดมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรี  ตามประกาศลงวันท่ี 5 สิงหาคม 
2554   และมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรี  ตามประกาศลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2554   เปนผลให
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม           
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี   ท่ี 204/2552   ลงวันท่ี 14 กันยายน 2552               
และท่ี 108/2553 ลงวันท่ี  6 พฤษภาคม 2553  สิ้นสุดลง 
  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติอาศัยอํานาจตาม             
ความในมาตรา 11 (6)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  จึงแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ              
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ               
5 ธันวาคม 2554   โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  1.  องคประกอบ  คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ประธานรัฐสภา  
ประธานศาลฎีกา    ประธานวุฒิสภา   หมอมเจาภีศเดช รัชน ี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  องคมนตรี (นายอําพล                
เสนาณรงค) และองคมนตรี (นายสวัสดิ์ วัฒนายากร) 
       คณะกรรมการ นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ    รองนายกรัฐมนตรีทุกทานเปนรองประธาน
กรรมการ  กรรมการประกอบดวย   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกทาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  เลขาธิการพระราชวัง  ราชเลขาธิการ  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวง
พลังงาน  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร รองเลขาธิการพระราชวัง (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)  รองราชเลขาธิการ                   
(ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ) ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง  (นายสรรชัย เทียมทวีสิน) ท่ีปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ                        
สํานักพระราชวัง (นายรัตนาวุธ วัชโรทัย) เลขาธิการคณะองคมนตรี  สมุหราชองครักษ  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ    ผูบัญชาการทหารอากาศ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ  อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมศิลปากร  โดยมี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร สันติเมทนีดล)  รองปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี  (นายเอนก เพ่ิมวงศเสนีย)  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (นางปราณี สริวัฒน)  ผูอํานวยการ          
สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูอํานวยการกองพระราชพิธี   สํานักพระราชวัง  และผูอํานวยการสํานักพิธีการและ
เลขานุการ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ          
  2.  อํานาจหนาท่ี 
       2.1  กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ   5 ธันวาคม 2554  ใหสมพระเกียรติและถูกตองตามราชประเพณี 
       2.2  พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน   โครงการ    และกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 
       2.3  แตงตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 
       2.4  ดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ                 
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 143/2554  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
  ดวยสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ไดสิ้นพระชนมในวันอังคารท่ี 27 
กรกฎาคม 2554   รัฐบาลจึงรับดําเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
  โดยท่ีไดมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายกรัฐมนตรี  ตามประกาศลงวันท่ี 5 สิงหาคม 
2554 และมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   แตงตั้งรัฐมนตรี   ตามประกาศลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2554  เปนผลให
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา                  
สิริโสภาพัณณวดี  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 130/2554  ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554  สิ้นสุดลง 
  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ      
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534    จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา              
สิริโสภาพัณณวดีข้ึนใหม  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  1.  องคประกอบ 
       คณะท่ีปรึกษา ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคลประธานรัฐสภา ประธานศาล
ฎีกา ประธานวุฒิสภา องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)  เปนท่ีปรึกษาและกรรมการ 
 คณะกรรมการ  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรีทุกทาน เปนรองประธาน
กรรมการ  กรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกทาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ (ทานผูหญิง
บุตรี วีระไวทยะ) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ           
พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมธนารักษ ท่ีปรึกษา
ฝายกิจกรรมพิเศษ สํานักพระราชวัง  (นายรัตนาวุธ วชัโรทัย) ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง  (นายสรรชัย เทียมทวีสิน) 
ผูอํานวยการกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง  คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน   นายประสพโชค ออนกอ นายโกวิท กุวานนท          
นางพิริยาภรณ ธรรมมารักษ นายสนธิ เตชานันท  นายเชื้อพร  รังควร นายชัชพล ไชยพร นายจรรมนง แสงวิเชียร และ          
นางอารดา   กีระนันท โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ    รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี                      
(นายธีรภัทร สันติเมทนีดล) รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายเอนก เพ่ิมวงศเสนีย)  ผูอํานวยการสํานักแผนงานและ               
กิจการพิเศษ   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักพิธีการและเลขานุการ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ    
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  2.  อํานาจหนาท่ี 
       2.1  ดําเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ  เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามราชประเพณี   และสมพระเกียรติ   
       2.2  ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของและอํานวยการจัดงานพระราชพิธีใหสมพระเกียรติ 
       2.3  มีอํานาจแตงตั้งคณะท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   และคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือ
การปฏิบัติงานไดตามความจําเปน 
       2.4  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 
  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
 
  3.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรี เปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ในกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติราชการได ตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  ดังนี้  1. รองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง)   2. รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)  
 
  4.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายธีระ วงศสมุทร) เปน
ผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ในระหวางท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ี
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ โดยใหครอบคลุมถึงกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬาดวย  
 
  5. แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนหลักการในการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ตามความ
ในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้ 1. นายภูมิ 
สาระผล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  2. นายศิริวัฒน ขจรประศาสน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปน
ผูรักษาราชการแทนตามลําดับ โดยใหครอบคลุมถึงกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวย 
 
  6.  แตงตั้งขาราชการการเมือง  (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังนี้ 1. นางนฤมล  ธารดํารงค           
ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 2.  นายสงา  ธนสงวนวงศ  ใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 
  7.  แตงตั้งขาราชการการเมือง  (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง จํานวน 3 
ตําแหนง รวมจํานวน 10 ราย ดังนี้  
   1. ตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง จํานวน 2 ราย ไดแก 1) นายสรรพภัญู            
ศิริไปล  (รองนายกรัฐมนตรี  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  2) พันตํารวจเอก ปราณรนต สันติปรานรนต (รองนายกรัฐมนตรี                             
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  
   2. ตําแหนงท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 ราย ไดแก นายถาวร  จําปาเงิน                      
(รองนายกรัฐมนตรี   นายชุมพล ศิลปอาชา)  
   3. ตําแหนงประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 7 ราย ไดแก 1) นายพงษพิเชษฐ                 
สุขจินดาทอง   2) นายจํารัส  เวียงสงค   3) นางสาวนพสรัญ  วรรณศิริกุล  4) นายถนอม สมผล  5) นายสุรชัย  ทิณเกิด                 
6) นาวาตรี วรวิทย   เตชะสุภากูร  7) นายไพศาล  ชโนวรรณ  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
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  8. แตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี 
จํานวน 20 ราย ดังนี้  
  1. พลเอก วัฒนา  สรรพานิช  2. นายวิมล  จันทรจิราวุฒิกุล 3. นายภาคิน  สมมิตร 4. นายสฤษฏ              
อ้ึงอภินันท    5. นายสุเทพ  สายทอง  6. พลโท มะ  โพธิ์งาม 7. นายประภัสร  จงสงวน 8. นายพิทยา  พุกกะมาน                        
9. พลตํารวจโท วิเชียรโชติ  สกุโชติรัตน 10. นางสาวมาลินี  อินฉัตร 11. นายเหรียญชัย  ลิขิตพฤกษ  12. พลตํารวจโท ฉลอง  
สนใจ  13. นายสุรชัย  เบาจรรยา 14. นายปรีชา  ธนานันท 15. นายอนุสรณ  ไกรวัตนุสสรณ 16. นายวิสา  คัญทัพ               
17. นางฉวีวรรณ  คลังแสง   18. นายวิบูลย  แชมชื่น 19. นายมานิตย  ภาวสุทธิ์  20. นายธวัชชัย  สุทธิบงกช  
    โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้งและมอบหมายใหเปนผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเปนตนไป  เพ่ือใหผูไดรับแตงตั้งลาออกจากตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเปนลักษณะตองหามไดดําเนินการให
เรียบรอย 
 
  9.  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหนาท่ีผูแทนการคาไทย   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 149/2554 เรื่อง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหนาท่ีผูแทนการคาไทย  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และขอ 3 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูแทนการคาไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 จึงมีคําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหนาท่ีผูแทนการคาไทย จํานวน 5 ราย ดังนี้  1. นางนลินี  ทวีสิน 2. นายพิเชษฐ  สถิรชวาล                              
3. นายพฤติชัย  วิริยะโรจน 4. นางลินดา  เชิดชัย 5. นายวรวีร  มะกูดี  
   ใหผูแทนการคาไทยตามขอ 1.-5. มีอํานาจหนาท่ีตามขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูแทน
การคาไทย พ.ศ. 2552  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป   
  
  10.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังนี้   
   1. นายสมหวัง  อัสราษี ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   
   2. นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงพาณิชย นายภูมิ  สาระผล)   
   3. นายจิรวุฒิ  สิงหโตทอง ใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   
  4. พันตรี  วีระวุฒิ  วัจนะพุกกะ ใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงพาณิชย นายภูมิ  สาระผล)   
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป   
 
  11.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังนี้  
    1. นายอารี  ไกรนรา เปน เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
   2. นายสุรสิทธิ์  วงควิทยานันท เปน ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  (รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย   นายชูชาติ   หาญสวัสดิ์) 
   3. นายยศวริศ  ชูกลอม เปน ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร  เทียนทอง)  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป  
 
  12. การมอบหมายใหรักษาราชการแทน (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนหลักการในการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณี
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไมอาจปฏิบัติราชการไดตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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แผนดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 2. นายฐานิสร เทียนทอง โดยใหครอบคลุมถึง
กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย 
  
  13. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเสนอการแตงตั้งขาราชการการเมืองดังนี้                 
1. พลเอก จงศักดิ์  พานิชกุล  ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอก วรวิทย  ชินะนาวิน ใหดํารง
ตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 
  14. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอแตงตั้งขาราชการ
การเมือง ดังนี้ 1. นายเพชรวรรต วัฒนพงษศิริกุล ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 2. นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ ใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 
  15. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังนี้ 1. นายโสภณ                
เพชรสวาง  ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 2.  ผูชวยศาสตราจารยประแสง  มงคลศิริ ใหดํารงตําแหนง
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ) 3. นายศักดา  
บูรณพงศ  ใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  4. นายวรกร  คําสิงหนอก  ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ) 5. นายชัชวาลย  
ชัยเชาวรัตน  ใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นาย
สุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล) ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 
  16. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง 
ดังนี้ 1. นายณัฐพงศ  ศีตวรรัตน ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 
2. นางสาววิลาวัลย  ธรรมชาติ  ใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 
  17. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังนี้ 
1. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา  เพียรสมภาร ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 2. นายเอกธนัช  อินทรรอด               
ใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 
  18. แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงการตางประเทศ) 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายนาวิน บุญเสรฐ ใหดํารงตําแหนง
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 
 
  19. แตงตั้งขาราชการการเมือง  (กระทรวงคมนาคม) 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้งขาราชการการเมืองดังนี้ 1. นายชินวัฒน                  
หาบุญพาด ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 2. นายวิเชียรชนินทร สินธุไพร ใหดํารงตําแหนงท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม พลตํารวจโท ชัจจ กุลดิลก)                      
3. นายชาญยุทธ   เฮงตระกูล ใหดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 4. นายสมบัติ รัตโน ใหดํารง
ตํ า แหน ง ผู ช ว ย เ ลขานุ ก า ร รั ฐ มนตรี ว า ก า รกร ะทรว งคมนาคม    ( รั ฐ มนตรี ช ว ย ว า ก า รกร ะทรว งคมนาคม                                    



 11 

พลตํารวจโท ชัจจ กุลดิลก) 5. นายวัน อยูบํารุง ใหดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม นายกิตติศักดิ์  หัตถสงเคราะห) ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนตนไป 

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


