
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/124                                วันท่ี   6  กุมภาพันธ์  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  5  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ  กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
  วาระที่ 4 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ตํ่า และเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ในส่วนของค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการฝึกอบรม
และการประชุม และค่าอาหารในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเห็นชอบ
ปรับอัตราเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการฝึกอบรมและการประชุม 
   1.1 อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน 
   1.2 อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อต่อคน 
2. ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน 
สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ

แต่ละส่วนราชการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
สาระสําคัญของเรื่อง  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
1. เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556 และมาตรการ 

การคลังและการเงินเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น 300 บาท/วันทั่วประเทศ และ
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงจําเป็นต้องปรับปรุง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีมมีติไว้เดิม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 

2. สําหรับการปรับเพ่ิมอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศซึ่ง
ดําเนินการได้โดยอํานาจของ กค. ซึ่งกค. ได้ดําเนินการและแจ้งให้ส่วนราชการเพ่ือทราบและถือปฏิบัติแล้ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 7 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาํหรบัผูบ้ริหาระดับสูง 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
 1. มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

(สรอ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสส์าํหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) 
 2. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสส์ําหรับ

ผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเบิกจา่ยค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือ    
เป็นวันลา 

 สาระสําคัญของโครงการ มีดังน้ี 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรอืบุคคลอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควร
เข้ารับการอบรม 
  2. เน้ือหาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและ
อนาคต 2) สถานะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศและต่างประเทศ 3) กรอบยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 
และ 4) การสรา้งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรด้วยไอซีที โดยมีระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 
2 เดือน 
  3. วิธีดําเนินการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และการสนทนาซักถาม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยโครงการฯ สนับสนุนแนวทาง
การลดโลกร้อน (Green IT) ด้วยการลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการให้บริการ Tablet ประกอบการ
อบรมตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที ่2 และศึกษาดูงานทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8 เรื่อง  การดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/ โครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการ 
ของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/ โครงการ 
สําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ   และให ้วท. เรง่ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเร็วต่อไป 
 สาระสําคัญของประเด็นข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา มีข้อสรปุของแผนงานรวมท้ังสิ้น  
46 แผนงาน ดังน้ี 
  ข้อ 8.1 การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นร้อยละ 1 ของ GDP มีเป้าหมาย
เพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมพร้อมรองรับอนาคต พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้  ประกอบด้วย 
44 แผนงาน 
   ข้อ 8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ ให้ตรงตามความ
ต้องการของภาคการผลิต ประกอบด้วย 1 แผนงาน  
  ข้อ 8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Park มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและความสามารถการแข่งขนัของธุรกิจ/อุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการ 
ขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วย 1 แผนงาน  โดยทั้ง 46 แผนงาน  
จะสนับสนุนงานของแต่ละกระทรวงและของจังหวัดได้  
  นอกจากน้ี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการบูรณาการการทํางานร่วมกับ
จังหวัด ภายใต้แผนงานฯ ดังกล่าว โดยได้มีการพิจารณาร่วมกับจังหวัดเพ่ือวางกรอบนโยบายการดําเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้จังหวัด
แพร่เป็นจังหวัดนําร่องโครงการ เน่ืองจากจังหวัดมีศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะภูมิอากาศ 
ที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนเพ่ือยกระดับให้เป็นหน่ึงในด้านเศรษฐกิจกลุ่มล้านนา 

/ตะวันออก... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 4 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา และเพ่ิมขีด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสํานักบริหารกลาง และ

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

7 โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 การดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเทศ ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและการพัฒนา

ต่างประเทศ 9 ขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 9 พ.ศ. 2557 [9th  International Symposium on Fruit Flies 

of Economic Importance (ISFFEI) 2014]

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์            
หิมะทองคํา  นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดต้ัง 
    สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
    การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวม 2 ฉบับ 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  4.  เรื่อง  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีด 
    ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  5.  เรื่อง  การปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก 
  7.  เรื่อง  โครงการอบรมหลักสูตรรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง 
   8.  เรื่อง   การดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/ โครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์

    ประเทศ ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา 
ต่างประเทศ 

  9.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ทีม่ีความสําคัญต่อ
    เศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2557 [9th  International Symposium on Fruit Flies 
    of Economic Importance (ISFFEI) 2014] 
  10.  เรื่อง  การเสนอช่ือผู้สมัครจากประเทศไทยเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการบริหาร 
    ของ International Trade Center (ITC) 
  11.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เช่ียวชาญของ 
    สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงาน 
    สหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 

แต่งต้ัง 
  12.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง) 
 2.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของสํานักงานตํารวจ
  แห่งชาติ  
 3.  แต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ 
  มนุษยชน  
 4.  รัฐบาลสาธารณรัฐเคนยาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
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 5.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความ 
  ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  
  

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

เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดต้ังสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... (จัดต้ังสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   ข้อเท็จจรงิ  
  พณ. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า   
   1. พณ. ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2555 – 2556 โดยเสนอขอจัดต้ัง
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัด พณ. มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นหน่วยงานด้าน
วิชาการ ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติแบบบูรณาการ 
ให้มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีเอกภาพ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจรญิเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. และต่อมาได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส่งให้
สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา  
   2. สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า ก.พ.ร. ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เห็นชอบให้
จัดต้ัง “สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” เป็นส่วนราชการระดับกรมเพ่ิมใหมใ่น พณ. และให้ พณ. นําร่าง
พระราชบัญญัติในข้อ 1. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  3. พณ. ได้ดําเนินการเพ่ือจัดต้ังสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นส่วนราชการระดับกรม 
ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เพ่ือให้การวางแผนจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบและมีความต่อเน่ือง  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังน้ี  
   1) เพ่ิมเติม (10) ของมาตรา 29 เพ่ือจัดต้ังสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีฐานะเป็น 
ส่วนราชการระดับกรมใน พณ.   
   2) ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ที่เป็นของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ และอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตร ีที่เป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง พณ. และโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หน้ีและ
ภาระผูกพันทั้งปวงของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปเป็นของสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า แล้วแต่กรณี   
  3) ให้โอนบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวง 
พณ. กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามจํานวนอัตราที่กําหนด ไปเป็นของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ที่สาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  



 4 

   ข้อเท็จจรงิ  
   ศธ. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  
   1. การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นส่วนราชการ ทําให ้
ต้องดําเนินงานภายใต้ระบบราชการที่ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาจะแตกต่างกับภารกิจของส่วนราชการอ่ืน  เพราะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ ซึ่งต้องอาศัยความคล่องตัวและความอิสระเป็นเคร่ืองมือในการทํางานที่เหมาะสมกับสภาพ
มหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพ่ือสร้างสรรค์ปัญญาแก่สงัคม ซึ่งการอยู่
ภายใต้ระบบราชการทําให้มีข้อจํากัดในการดําเนินการตามภารกิจบนพ้ืนฐานหลักการอุดมศึกษาที่ต้องจัดการศึกษา
เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลังคน เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2541 เก่ียวกับมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐว่าไม่ให้ส่วนราชการเพ่ิมอัตราใหม่ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 วันที่ 1 มิถุนายน 2542 วันที่  
31 สิงหาคม 2542 และวันที่ 14 มีนาคม 2543 เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการในการดําเนินการปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  รวมทั้งอนุมัติหลักการใหม้หาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มี
วาระการจ้างที่กําหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่  เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ภายหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีดังกลา่วแล้ว สถาบนัอุดมศึกษาได้บรรจุบุคลากร 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก  แต่ไม่มีกฎหมายรองรับสถานะในการทํางาน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ 
รวมทั้งบุคลากรที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวสมควรปรับปรุงการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นแนวทางดังกล่าว จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนสถานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
  2. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยนํา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเผยแพร่ใหท้ราบ มีการประชุมช้ีแจงและประชาสัมพันธ์   จัดประชุมผ่านกลไกในระดับ
ต่าง ๆ แล้ว  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มฐีานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอ่ืน และเป็นนิติบุคคล   
   2. กําหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนงาน และหน้าที่ของส่วนงานการรับสถานศึกษาอ่ืนเข้าสมทบ 
และอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  
  3. กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือทรัพย์สิน 
ที่มีผู้อุทิศให้ และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน เป็นต้น 
และให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมาย    
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
  4. กําหนดให้มสีภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย   นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง และคณาจารย์ประจําตามที่กําหนด กําหนดวาระ      
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง และให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด  
  5. กําหนดให้มสีภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประกอบด้วย   ผูแ้ทนจากองค์กรตามท่ีกําหนด และให้ 
สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  6. กําหนดให้มคีณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน กรรมการ
โดยตําแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด   
  7. กําหนดให้มคีณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการทรงคุณวุฒิ 
และใหค้ณะกรรมการวิชาการมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
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  8. กําหนดให้มสีภาอาจารย์ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด และ
ให้จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุม 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  9. กําหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผดิชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  10. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย   
  11. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของ
มหาวิทยาลัย  ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และให้รัฐมนตรีมีอํานาจและหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย  
  12. กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การดํารงตําแหน่ง
และคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นต้น  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย รวม 2 ฉบับ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการกําหนดให้ผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตาม
มติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด พ.ศ. …. และร่าง
กฎกระทรวงการพิจารณารายช่ือและการทบทวนรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
แล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
                   1. ร่างกฎกระทรวงการกําหนดให้ผู้ที่มีการกระทาํอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเปน็บคุคลท่ีถูกกําหนด พ.ศ. …. มสีาระสําคัญเป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายช่ือผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งประกาศรายช่ือเป็นบุคคลที่ถูกกําหนด
และการเพิกถอนรายช่ือดังกล่าว 
                    2. ร่างกฎกระทรวงการพจิารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธรุกรรม พ.ศ. …. มีสาระสําคญัเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณารายช่ือและการทบทวนรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดของสํานักงาน ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
4. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ในส่วนของค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการฝึกอบรมและการประชุม และค่าอาหาร 
ในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเห็นชอบปรับอัตราเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการฝึกอบรมและการประชุม 
 1.1 อบรม/ประชุมในสถานทีร่าชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน 
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 1.2 อบรม/ประชุมในสถานทีเ่อกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อต่อคน 
2. ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน 
สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ให้พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของแต่ละ

ส่วนราชการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
สาระสาํคญัของเร่ือง 
กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
1. เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556 และมาตรการการคลัง

และการเงินเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น 300 บาท/วันทัว่ประเทศ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงจําเป็นต้องปรับปรุงมาตรการประหยัดใน
การเบิกค่าใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 

2. สําหรับการปรับเพ่ิมอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศซึ่งดําเนินการ
ได้โดยอํานาจของ กค. ซึ่งกค. ได้ดําเนินการและแจ้งให้ส่วนราชการเพ่ือทราบและถือปฏิบัติแล้ว 
 
5. เรื่อง การปรับโครงสรา้งหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบและมมีติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ โดยให้ กค.กู้เงินเพ่ือชําระ
หน้ีแทนรฐัวิสาหกิจที่ กค. ค้ําประกัน  
 2. เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จดัหา
เงินเพ่ือชําระหน้ีในส่วนที่ กค. กู้เงินเพ่ือชําระหน้ีแทนได้ไมค่รบตามจํานวน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่ รฟม. เพ่ือชําระ
หน้ีคืนแก่แหลง่เงินกู้โดยตรงสําหรับเงินต้นและดอกเบ้ียรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนที่ รฟม.จัดหาเงิน
เองและส่วนที่ กค. กู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีและชําระหน้ีแทนสําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559 ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของ กค.ที่จะได้ตกลงกับ รฟม.ต่อไป 
 
6. เรื่อง ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ในส่วนของข้อ 2 เก่ียวกับ
เรื่อง การจัดต้ังศูนย์บริการประชาชน (Call Center) ของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
  2. อนุมัติให ้สธ. โดยกรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สธ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. โดยที่ สธ. ได้รับการจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการ
ประสานและติดต่อให้ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชน และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร
หน่วยงานภาครัฐอีกทางหน่ึง โดยสํานักงานปลดักระทรวง สธ. และกรมควบคุมโรคใช้หมายเลขร่วมกัน คือ หมายเลข 
1422 กรมการแพทย์ หมายเลข 1165 กรมสุขภาพจิต หมายเลข 1667,1323 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(ศูนย์นเรนทร) หมายเลข 1669 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลข 1556 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หมายเลข 1330 สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกใช้ร่วมกัน หมายเลข 1668 องค์การ
เภสัชกรรม หมายเลข 1648 ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้รับเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในภารกิจเฉพาะ
ของแต่ละหน่วยงาน 
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  2. สถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ สธ. มีภารกิจเก่ียวกับให้บริการดูแลรักษา
สุขภาพเด็กในโรคยุ่งยาก ซับซ้อน ตามมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมด้านโรคเด็ก เพ่ือพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก
ในระดับชาติ โดยให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  3. สธ. มีความประสงค์ขอเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ใหส้ถาบันสุขภาพเด็กฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพเด็ก และข้อมูลวิชาการด้าน
เด็กได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลามาพบแพทย์ ลดความยากลําบากและคา่ใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทําให้ผู้ปกครองสามารถ
ดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ลดการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคในภาวะวิกฤตได้ และเพ่ือขยายการให้
ความรู้ด้านโรคเด็กทางโทรศัพท์ให้ครอบคลุมในโรคที่สําคัญ โรคยุ่งยาก ซับซ้อน โรคอุบัติใหม่ นอกจากน้ียังเป็นหน่วย
รับแจ้งเหตุประสานรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตอบข้อซักถามหรือเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ จากประชาชนรวมท้ังเพ่ือ
รองรับการบริการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต ซึ่งการสื่อสารทางโทรศัพท์จะ
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงเครือข่ายทางสุขภาพต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น และเน่ืองจากการบริการดังกล่าว 
มีความสําคัญ และเร่งด่วน ทําให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ  ไม่สามารถใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข 1111 
ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและก่อให้เกิดความรุนแรงถึงแก่ชีวิตของเด็กได้ 
  
7. เรื่อง โครงการอบรมหลกัสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสส์าํหรับผู้บรหิารระดับสูง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 

 1. มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
จัดโครงการอบรมหลักสตูรรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผูบ้ริหารระดับสูง (รอส.) 

 2. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสส์ําหรับ
ผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเบิกจา่ยค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือ            
เป็นวันลา 

 สาระสาํคญัของโครงการ มีดังนี ้
 1. กลุ่มเป้าหมาย  ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นควรเข้ารับการอบรม 
  2. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 
2) สถานะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศและต่างประเทศ 3) กรอบยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) การ
สร้างความเป็นเลิศในการบรหิารจัดการองคก์รด้วยไอซีท ีโดยมีระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 2 เดือน 
  3. วิธีดําเนนิการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และการสนทนาซักถาม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยโครงการฯ สนับสนุนแนวทางการลด
โลกร้อน (Green IT) ด้วยการลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการให้บริการ Tablet ประกอบการอบรม             
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 และศกึษาดูงานทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 
8. เรื่อง  การดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/ โครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ                
ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/ โครงการ สําหรับแผนปฏิบัติการของ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ   และ 
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ให้ วท. เร่งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและจัดส่งให้สํานักงานคณะกรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติโดยเร็วต่อไป 
 สาระสาํคญัของประเด็นข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา มีข้อสรุปของแผนงานรวมท้ังสิ้น 46 แผนงาน ดังน้ี 
    ข้อ 8.1 การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นร้อยละ 1 ของ GDP มี
เป้าหมายเพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมพร้อมรองรับอนาคต พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้  ประกอบด้วย 
44 แผนงาน 
     ข้อ 8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ ให้ตรงตามความ
ต้องการของภาคการผลิต ประกอบด้วย 1 แผนงาน  
   ข้อ 8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Park มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและความสามารถการแข่งขนัของธุรกิจ/อุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการขยาย
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วย 1 แผนงาน   โดยทั้ง 46 แผนงาน  
จะสนับสนุนงานของแต่ละกระทรวงและของจังหวัดได้  
   นอกจากน้ี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับจังหวัด ภายใต้แผนงานฯ ดังกล่าว โดยได้มีการพิจารณาร่วมกับจังหวัดเพ่ือวางกรอบนโยบายการดําเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้จังหวัดแพร่
เป็นจังหวัดนําร่องโครงการ เน่ืองจากจังหวัดมีศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะภูมิอากาศท่ีสามารถ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนเพ่ือยกระดับให้เป็นหน่ึงในด้านเศรษฐกิจกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนต่อไปได้ และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนาตะวันออก”              
 สําหรับการพัฒนาจังหวัดแพร่มีจุดมุ่งเน้นใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเกษตร             
2) หัตถกรรมและการท่องเที่ยว และ 3) การศึกษาและสิ่งแวดล้อม สําหรับในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ                    
มีกรอบดําเนินการ 2 เรื่อง คือ การวิจัยและการพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ทั้ง 3 เรื่องหลักของจังหวัด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะผลักดันและดําเนินงานโครงการร่วมกันกับจังหวัดแพร่                
รวมจํานวน 24 เรื่อง มีโครงการสําคัญ (Flagship) จํานวน 9 โครงการ ซึ่งจะบรรจุโครงการดังกล่าวในแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย ได้แก่ 

1) โครงการ Teak Valley เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างครบวงจร นับต้ังแต่การ
พัฒนาไม้จากป่าปลูกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงคุณภาพไม้ พัฒนาการแปรรูป 
การออกแบบให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือนําสู่ตลาดเป้าหมาย  

2) โครงการ OTOP นาโน เป็นการใช้เทคโนโลยีนาโนในผลติภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น นาโนในสิ่ง
ทอ พัฒนาผ้าโบราณนาโน หมู่บ้านสิ่งทอนาโนเพ่ือการออกแบบ สสีัน และการตัดเย็บ เป็นต้น 

3) โครงการ Smart Space เพ่ือทําแผนที่ทีดิ่น โดยจะจัดทําแผนทีท่ี่ดินทั้งจังหวัด และจะ
ผลักดันให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบแผนที่ทางอากาศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบพ้ืนที่ป่า โฉนด
ที่ดิน และลกัษณะการครอบครองที่ดิน และในอนาคตจะผลักดันใหม้แีผนที ่3 มิติ 

4) ศนูย์ป่าเศรษฐกิจ เพ่ือจัดทาํศูนย์ขยายพันธ์ุกล้าไม้คณุภาพ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ุ และศนูย์
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ รวมกับการเพาะปลูกไม้ยืนต้นแบบผสมผสานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งการใช้ระบบนํ้า
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ทั้งน้ีเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่า การแก้ปัญหาหมอกควัน 

5) โครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนแห่งชาติ เป็นการพัฒนาปุ๋ยชะลอการละลาย 
ที่สามารถกําหนดระยะเวลาการละลายของปุ๋ยเมื่อโดนนํ้าได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนดินและพืชในแต่ละจังหวัด 

6) การจัดทํา No Fruit Fly Zone หรือ พ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ เป็นการใช้เทคโนโลยีรังสี
ฉายแมลงวันผลไม้ เพ่ือทําให้แมลงวันเป็นหมัน เป็นการลดประชากรแมลงวันผลไม้อันจะนําไปสู่การลดการใช้สารเคมี โดยมี
แผนจะขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก และจัดต้ังศูนย์ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันขยายไปทุกภูมิภาค 
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7) โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพสูง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี 
การบริหารจัดการนํ้าและปุ๋ย 

8) โครงการ Thailand Delicious เป็นศูนย์ทดสอบรสชาติอาหาร เพ่ือวิจัยการปรุงอาหาร
ให้เหมาะสมแต่ละประเทศว่า  อาหารแต่ละประเภท มีกระบวนการผลิตสูตรอาหารอย่างไร 

9) โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ืออนาคต ล้านนาตะวันออก เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูง 

วท. ได้กําหนดขั้นตอนที่จะดําเนินการบูรณาการกับกองทุนต่าง ๆ ของภาครัฐ และการ
ลงทุนภาคเอกชน เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการทั้ง 24 เรือ่ง ในจังหวัดแพร่สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
นําไปสู่การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาสเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในจังหวัดตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  และจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การบูรณาการแผนงานดังกล่าวกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในวันที่ 14 – 18 มกราคม 2556          
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพ่ือเติมเต็ม
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของทั้ง 46 แผนงานดังกล่าว ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตอบสนองเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างแท้จริง  

 
ต่างประเทศ 

 
9. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 
พ.ศ. 2557 [9th  International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014] 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มคีวามสําคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ 
9 ปี พ.ศ. 2557 [9th  International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014] 
และให ้กษ. โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการจัดประชุม 
  2. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดต้ังคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มคีวามสาํคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 ปี 
พ.ศ. 2557 หรอื ISFFEI 2014 ครั้งที ่9 จํานวน 5,000,000 บาท 
  สําหรับงบประมาณในการดําเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า การประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจ (ISFFEI) เป็น
การประชุมวิชาการด้านศัตรูพืชเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525 ณ ประเทศกรีซ จากน้ันได้
เวียนจัดในประเทศต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ืองทุก 4 ปี ซึ่งการประชุมได้รวมผู้เก่ียวข้องในวงการแมลงวันผลไม้ ทั้งนักวิจัย 
นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานโครงการควบคุมแมลงวันผลไมใ้นพ้ืนที่ผู้ผลิตและใช้เทคโนโลยีแมลงเป็นหมนั ผู้ผลิตศัตรู
ธรรมชาติ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง บุคลากรสถาบันการศึกษา รวมถึงผู้ส่งออกและนําเข้าผลผลิตทางการ
เกษตรที่ประสบปัญหาแมลงวันผลไม้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมโดยประเทศเจ้าภาพจัดงาน 
เป็นผู้กําหนดหัวข้อแนวคิดการจัดประชุม วัตถุประสงค์และกิจกรรม สําหรับประเทศไทยกําหนดแผนการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มคีวามสาํคัญต่อเศรษฐกิจหรือ ISFFEI 2014 ครั้งที่ 9 โดยม ี
  วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ์การพัฒนางานควบคุมแมลงวันผลไม้ด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ความก้าวหน้างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแมลงวันผลไม้ กฎหมาย ระเบียบ และขอ้จํากัดทางการค้า                    
อันเน่ืองมาจากแมลงวันผลไม้ 
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  2. เพ่ือสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนางานด้านควบคุมแมลงวันผลไม้และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องระหว่างประเทศที่เข้ารว่มประชุม 
  3. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของประเทศไทยในการดําเนินการด้านแมลงวันผลไม้ 
ต้ังแต่ระบบการบริหารศัตรูพืช เทคโนโลยีด้านการควบคุมแมลงวันผลไม้ มาตรฐานด้านการกักกันพืช และคุณภาพ
ผลผลิตของประเทศ 
  สาระของการประชุม เน้นวิชาการด้านการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพ้ืนทีโ่รงผลิตขยาย
และทําหมันแมลงวันผลไมแ้บบง่าย ๆ ที่มปีระสิทธิภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่ประเทศกําลังพัฒนางานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับแมลงวันผลไม้ เทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการควบคุมแมลงวันผลไม้ โดยจะดําเนินการ ระหว่างวันที่ 
12 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รวม 5 วัน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
 
10. เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมัครจากประเทศไทยเข้ารบัการคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการบริหารของ International 
Trade Center (ITC) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการเสนอช่ือ นายกฤษฎา เป่ียมพงศ์สานต์ เป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้อํานวยการบริหารของ International Trade Center (ITC) โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย 
  2. อนุมัติให ้พณ. ดําเนินการให้นายกฤษฎาฯ เป็นผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย          
เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการบริหารของ ITC อย่างเป็นทางการ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานการสนับสนุนให้ นายกฤษฎาฯ เข้ารับการ
คัดเลือกเป็นผู้อํานวยการบริหารขององค์กรดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลก (คผท.) แจ้งว่า International 
Trade Center (ITC) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกํากับดูแลร่วมกันระหว่างสหประชาชาติ United Nation 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : 
WTO) เปิดรับสมัครผู้อํานวยการบริหารคนใหม่ เน่ืองจากผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน [นาง Patricia (จาเมกา)] จะพ้น
วาระในเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งการคัดเลือกจะพิจารณาโดยเลขาธิการ UNCTAD (ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ) และ
ผู้อํานวยการใหญ่ WTO (นายปาสกาล ลามี) โดยจะประกาศช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม 2556  
 
11. เรื่อง การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรบัการจัดประชมุผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพือ่การยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
(UNODC) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เช่ียวชาญ
ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) จํานวน 4 รายการ ตามท่ีกระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) เสนอ  

 1. การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด
สหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผูก้ระทําผิดหญิง (ข้อกําหนด
กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 

 2. การประชุมผู้เช่ียวชาญสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรในการฝึกอบรมตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2556 

 3. การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาเอกสารการฝึกอบรมสําหรบัอัยการและผูพิ้พากษาใน
ด้านการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง ระหว่างวันที่ 8 -10 เมษายน 2556 
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 4. การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาแผนปฏิบัติการต้นแบบเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อ
การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ระหว่าง
วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2556 เพ่ือให้การจัดประชุมซึ่งเป็นพันธกรณีตามที่ได้มีความตกลงร่วมกับ UNODC สามารถ
ดําเนินการได้โดยสมบูรณ์และลุล่วงตามเจตนารมณ์ 

แต่งต้ัง 
 
12. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวกรรณิการ์ เอกเผา่พันธ์ุ รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลงั (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่ตําแหน่งว่าง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่ 
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งรายช่ือผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) จํานวน 1 ราย โดย ตช. แจ้งว่า รองนายก 
รัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้แต่งต้ังให้ พลตํารวจโท สุรพล ธนโกเศศ ผู้บัญชาการประจําสํานักงาน 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของ ตช.  
 
  3. แต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบผลการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแต่งต้ังให้ ดร. เสรี นนทสูติ เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  4. รัฐบาลสาธารณรัฐเคนยาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ว่า รัฐบาล
สาธารณรัฐเคนยามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอะลี มุฮัมมัด ยูซุฟ (Mr. Ali Mohamed Yussuf) ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจําประเทศไทยคนใหม ่โดยมีถิ่นพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายริชาร์ด ไทตัส เอคาย (Mr. Richard Titus Ekai) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  5. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลอื
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 39/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังน้ี  
  ตามท่ีได้มีคําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2556 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม น้ัน  
   เพ่ือให้การดําเนินงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2556 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 
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และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขึ้นใหม่ โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  1. องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสี่คน โดยมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณที่ได้รับ
มอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  2. อํานาจหนา้ที่  
    2.1 กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ตลอดจนกําหนดสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้รับความช่วยเหลือ  
     2.2 กําหนดกรอบการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ในลักษณะงบฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency 
Financing) หรือเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จนสามารถขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ของรัฐหรือเอกชนได้ เช่น การปรับโครงสร้างกิจการ การลด
ต้นทุนการผลิต และการแสวงหาตลาด  
     2.3. จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงินตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือตามข้อ 2.2 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ  
ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อ 2.1   
    2.4 จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน  
    2.5 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม  
    2.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเชิงวิชาการ และการวิจัยในส่วนที่เก่ียวข้อง  
    2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อนายกรัฐมนตร ี 
     2.8 เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน และบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุม
ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
    2.9 ดําเนินการอ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
   3. ใหค้ณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามข้อ 2. ใหแ้ล้วเสร็จภายในหกเดือนนับ
แต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  
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  สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ทีจ่ําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้
เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 
  6. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  1. นางอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

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