
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/403                         วันท่ี  8  พฤษภาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรกัษาความปลอดภัย พ.ศ. ....  
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดนิยามคําว่า “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าธุรกิจใดที่อยู่
ภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งกําหนดนิยามคําว่า “บริษทัรักษาความปลอดภัย” “บริษัท” 
“พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” “คณะกรรมการ” “นายทะเบียน” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่”   
   2. กําหนดองค์ประกอบของ “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย” อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ คุณสมบัติและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ   
  3. กําหนดให้ผูซ้ึ่งประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะต้องขอรับใบอนุญาต และ
จะต้องจัดต้ังในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยต้องใช้คํานําหน้าช่ือว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” 
และคําว่า “จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่กรณี  
   4. กําหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องสวมเคร่ืองแบบและติดเคร่ืองหมาย
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกําหนดหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงาน 
ฝ่ายปกครองและตํารวจ และหน้าที่อ่ืน ๆ   
  5. กําหนดหลกัเกณฑ์การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
โทษ ทางปกครอง การอุทธรณ์  
  6. กําหนดอํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  
  7. มีบทกําหนดโทษอาญา  
  8. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
รวมทั้งการใช้ช่ือ “บริษัทรักษาความปลอดภัย”  
  9. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

/วาระที่... 

 



 2
 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง  

รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเปน็ (สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)   
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดให้สามารถดําเนินการตามภารกิจได้ตามความจําเป็นเร่งด่วน 
โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน 250,700,000 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีแล้ว ผ่านสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจของสํานักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ 
  ทั้งน้ี ในส่วนของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเห็นควรให้เช่าจํานวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 
จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ภาคละ 1 แห่ง สําหรับจงัหวัดที่เหลือให้ใช้พ้ืนที่ของศาลากลาง
จังหวัดทุกจังหวัดเป็นสถานที่ทําการ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรจีัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวแล้วขอทําความตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณ ตามความพร้อมของการปฏิบัติงาน
ต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                   วาระที่ 8 การขออนุมัติงบประมาณในการเขา้ร่วมงาน Universal Exhibition 
Milano 2015  
                    สาระสําคัญ คือ คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal 
Exhibition Milano 2015 ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกรท์ี่ 26 เมษายน 2556   ตามท่ี 
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ทีม่ีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ
การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามความเห็น 
ของสํานักงบประมาณ วงเงินรวม 830,935,600 บาท โดยใช้จ่ายตามรายการและก่อหน้ีผูกพันข้ามปี 
งบประมาณ ดังน้ี  
   1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ วงเงิน 55,000,000 บาท   
   2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคมุงาน ออกแบบก่อสร้าง และการจัดการ
นิทรรศการ ผกูพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 วงเงิน 39,045,600 บาท  
  3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ รื้อถอน และการ
จัดการนิทรรศการ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ในวงเงิน 736,890,000 บาท  
  ทั้งน้ี  ให ้กษ. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือให้การจัดงานดึงดูดผู้เข้าชมงาน ฯ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 

 

/จึงเรียน... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 7 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)

8 การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556



http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่ 7 พฤษภาคม 2556         
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                 
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน  
    และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่ง  
    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 รวม 2 ฉบับ 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2556 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  5.  เรื่อง   การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   6.  เรื่อง  ความคืบหน้าเก่ียวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพ่ือการควบคุมและส่งเสริมการ

    ปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น (สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) 
  8.  เรื่อง  การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano  
    2015  
  9.  เรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิใหกั้บ 
    พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  
  10.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
    วันวิสาขบูชาประจําปี 2556 
 

ต่างประเทศ 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่าง 
    กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน การขนส่ง และกิจการ
    ทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  
  12.  เรื่อง  ขอนําร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของ 
    ประเทศในอนภูุมิภาค 6 ประเทศ เสนอทีป่ระชุมคณะรัฐมนตร ี
  13.  เรื่อง  การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth  
    Programme Fund) 
  14.  เรื่อง  การขอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือแห่งราชอาณาจักร
    ไทย และกองทัพเรือแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สําหรับการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร
    เก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต (Memorandum of   
    Understanding between the Royal Thai Navy and the Republic of  
    Singapore Navy for the Sharing of Information Relating to White  
    Shipping) 
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  15.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์เจนีวาว่าด้วยการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัยใน
    การประชุมระดับสูง (High-level segment) ของการประชุมรัฐภาคีสมัยสามัญ 
    ของอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 11 อนุสญัญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที ่6 และ 
    อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 6 และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษสมัยที่ 2 
    ของ 3 อนุสญัญาฯ 
 

แต่งต้ัง 
  16.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.   ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจํา 
   จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรีย 
   ประจําจังหวัดเชียงใหม่  

2.  การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูประจํา 
  ประเทศ ไทย  
3.  รัฐบาลสาธารณรัฐบอตสวานาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
4.  รัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร์เสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
5.  รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
6.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงการ 
  ท่องเที่ยวและกีฬา  
7.  รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
8.  การแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและ 
  ส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
  บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
10. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
  บริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
11. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
  บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

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

 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 ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามทีส่ํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดนิยามคําว่า “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าธุรกิจใดที่อยู่ภายใต้
บังคับของร่างพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังกําหนดนิยามคําว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” “บริษัท” “พนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาต” “คณะกรรมการ” “นายทะเบียน” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่”   
   2. กําหนดองค์ประกอบของ “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย” อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ คุณสมบัติและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ   
  3. กําหนดให้ผูซ้ึ่งประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะต้องขอรับใบอนุญาต และจะต้อง
จดัต้ังในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยต้องใช้คํานําหน้าช่ือว่า “บริษัทรกัษาความปลอดภัย” และคําว่า 
“จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่กรณี  
   4. กําหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องสวมเคร่ืองแบบและติดเคร่ืองหมาย
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกําหนดหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงานฝ่าย
ปกครองและตํารวจ และหน้าที่อ่ืน ๆ   
  5. กําหนดหลกัเกณฑ์การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย โทษ 
ทางปกครอง การอุทธรณ์  
  6. กําหนดอํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  
  7. มีบทกําหนดโทษอาญา  
  8. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกอบธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย การจัดการฝึกอบรมหลกัสูตรการรักษาความปลอดภัย รวมท้ัง            
การใช้ช่ือ “บริษัทรักษาความปลอดภัย”  
  9. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  

 
2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดทา่หรือที่ สนามบินศลุกากร  ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศลุกากร          
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ 
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจรงิ   
  กค.เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรช่องสะงําที่บ้านแซร์ไปร ์ตําบลไพรวัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือจัดต้ังด่าน
ศุลกากรช่องสะงํา อันเป็นการอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ทั้งน้ี เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บอากร จึงได้เสนอร่าง
กฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศลุกากร  ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศลุกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดท่าหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะการทีใ่ห้กระทํา ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนของด่านศุลกากร
ช่องสะงํา 
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3. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรอีอกตามความในมาตรา 13 
ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  
โดยส่งร่างประกาศดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อน   
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  1. ร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องกําหนดประเภทสถานประกอบการ
ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2543) เรื่อง กําหนดประเภทสถาน
ประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ โดยกําหนดให้สถานที่หรือที่เก็บสินค้าซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุ
ภัณฑ์รวมถึงการรับฝากสิ่งของในกิจการขนส่งคนโดยสาร ยกเว้นสิ่งของดังกล่าวเป็นเครื่องเดินทางหรือสัมภาระติดตัว
คนโดยสาร เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  (รา่งข้อ 1 เพ่ิมขอ้ 1 (7)) 
  2. ร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ รวม 2 ฉบับ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ดังน้ี 
   2.1 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งมีหน้าที่จัดให้มีการ
บันทึกรายละเอียดช่ือ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ส่งและผู้รับ
สินค้าหรือพัสดุภัณฑ์หรือผู้ฝากสิ่งของในการขนส่งคนโดยสาร ยกเว้นสิ่งของที่เป็นเคร่ืองเดินทางหรือสัมภาระติดตัว
คนโดยสาร พร้อมสําเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยให้จัดเก็บบันทึกและเอกสารดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน 
   2.2 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งมีหน้าที่แจ้งหรือช้ีแจง
รายละเอียดที่ได้บันทึกไว้หรือส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เมื่อเจ้าพนักงานสอบถาม เรียกหรือแจ้งให้ส่ง 
   2.3 กําหนดมาตรการบางอย่างให้เหมาะสมกับสถานประกอบการขนส่งโดยเจ้าของหรือ          
ผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทําป้ายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับพิษภัยหรืออัตรา
โทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามความในข้อ 3 แห่งประกาศฉบับน้ี 
   2.4 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนส่งมีหน้าที่ปิดประกาศ
ข้อความว่ายาเสพติดเป็นสิ่งของผิดกฎหมายและต้องห้ามในการขนส่งโดยเด็ดขาดในบริเวณสถานประกอบการหรือ          
ที่เก็บสินค้า หรือพิมพ์หรือประทับข้อความดังกล่าวบนใบกํากับของหรือใบตราส่ง 
   2.5 กําหนดให้เจ้าพนักงานรายงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติดเพ่ือมีหนังสือตักเตือน หากเจ้าพนักงานตรวจพบว่าเจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการมิได้ปฏิบัติ
ตามข้อ 2/1 หรือข้อ 3/1 และหากยังไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 
2556 (ต้ังแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
5. เรื่อง  การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” 
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 
สิงหาคม พุทธศักราช 2555 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายพิจารณาก่อน
ดําเนินการต่อไป  
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  ทั้งน้ี  ใหม้ีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองเรื่องในลักษณะน้ีเพ่ือให้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยให้มีกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสาํนักราชเลขาธิการ   กระทรวงวัฒนธรรม   สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และให้สาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า  
  1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระมหากรุณาธิคุณลน้เกล้าล้นกระหม่อมแก่           
ปวงชนชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทั้งในพระราชอิสริยยศที่ทรงเป็น                      
สมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทย ทรงเป็นคู่พระบารมี   คู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ ด้วยทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราช
ปณิธานอันแรงกล้าที่จะสืบทอดพระราชภารกิจของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ในการทีจ่ะเป็นที่พ่ึงบําบัด
ทุกข์บํารุงสุขของราษฎร โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทีท่รงเห็นว่า เป็นเรื่องจําเป็นที่จะช่วยขจัดความ
ไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง   ทรงเห็นว่า การศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และ
ประเทศชาติ  และทรงพระกรุณาดําเนินการเพ่ือการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ เช่น ทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา   พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษา             
แก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน  
  2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสําคัญแก่ผูท้ี่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
เพ่ือให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นส่วนรวม ทรง
พระกรุณาพระราชทานพระราชดําริและพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ แก่มลูนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย นอกจากน้ี   ทรงสนับสนุนการก่อต้ังและขยาย
โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนสร้างโรงเรียน พระราชทานอุปกรณ์การ
เรียน และทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย                     
  3. พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาของ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ประจักษ์
ทั่วไป ทั้งในประเทศและนานาประเทศ   ทรงเป็น “ครู” ของพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยทรงอบรมสั่งสอนและ
ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์จึงทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทใฝ่
พระราชหฤทัยในการศึกษา  และทรงสงเคราะห์ประชาชนด้านการศึกษานานัปการ นอกจากน้ี  ยังทรงเป็นครูของ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส โดยทรงสอนหนังสือแก่ราษฎรด้วยพระองค์
เองในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร  ทรงสอดแทรกความรู้ทาง
พุทธศาสนา จริยศึกษา และสุขศึกษา ตลอดจนความรักชาติ รักแผ่นดินถิ่นกําเนิดของตนด้วย ซึ่งเป็นแบบฉบับของ
การสอนแบบบูรณาการ นับว่าทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้ทั่วถึงย่ิงขึ้น  และเป็นพระ
มหากรุณาแก่ผู้ด้อยโอกาส ด้วยพระราชหฤทัยที่เป่ียมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธ์ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่
ชังแก่ผู้ใด  กลุม่ใด ทรงมแีต่ “ให้” อันเป็นคุณลักษณะเด่นแห่งความเป็นครู จึงทรงเป็น “ครู” เป็น “สิริ” เป็น “ศรี” 
แผ่นดินไทยโดยแท้  ควรอย่างย่ิงที่ครูทั้งหลายจะได้ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดําเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วย
ความมุ่งมั่นทําหน้าที่ของครูให้สมบูรณ ์เพ่ือร่วมกันสร้าง “มนุษย์”  ที่สมบูรณ์ต่อไป 
 
6. เรื่อง ความคืบหน้าเก่ียวกับกรอบแนวทางการพจิารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพชืกัญชง (เฮมพ)์  
เป็นพชืเศรษฐกิจ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าเก่ียวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพ่ือการควบคุมและ
ส่งเสริมการปลกูพืชกัญชง (เฮมพ์)  เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ   

สาระสาํคญัของเร่ือง  
สธ. รายงานว่า 

     1. ปัจจุบันพืชกัญชงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข            
ฉบับที่ 135   (พ.ศ. 2539) ซึง่ประกาศฯ กําหนดให้กัญชา (Cannabis) ซึง่หมายความรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชา 
(Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ใบ  ดอก   ยอด 
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ผล ยาง และลาํต้น เป็นต้น เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ดังน้ัน พืชกัญชง ซึ่งมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Cannabis sativa L. ssp. sativa จึงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ด้วย 
 2. ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กําหนดให้การขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นรายๆ ไป 

3. ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่  
1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ มคีวามเห็นให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการปรับแก้กฎหมายเพ่ือควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืช
เศรษฐกิจ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตร ี
 4.   คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และควบคุมการปลูกกัญชง ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 333-3/2556 เมือ่
วันที่ 8 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) 
และจัดทําร่างกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและควบคุมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ 
 5. สธ. ได้พิจารณากรอบระยะเวลาการดําเนินงานการออกประกาศฯ และจัดทําร่างกฎกระทรวงฯ 
ดังน้ี 
    - การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) ใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
    - การจัดทําร่างกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและควบคุมการปลูกพืช           
กัญชง (เฮมพ์) ให้แล้วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
 
7. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น (สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนสภาเกษตรกร
แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดให้สามารถดําเนินการตามภารกิจได้ตามความจําเป็นเร่งด่วน โดยให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น 
ภายในกรอบวงเงิน 250,700,000 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว ผ่านสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ 
  ทั้งน้ี ในส่วนของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเห็นควรให้เช่าจํานวน 8 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด
ในภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้
ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ภาคละ 1 แห่ง สําหรับจังหวัดที่เหลือให้ใช้พ้ืนที่ของศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเป็น
สถานที่ทําการ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้วขอทาํความตกลง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณ ตามความพร้อมของการปฏิบัติงานต่อไป  
 
8. เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน
กรรมการเสนอ ที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ วงเงินรวม 830,935,600 บาท โดยใช้จา่ย
ตามรายการและก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังน้ี  
   1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ วงเงิน 55,000,000 บาท   
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   2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคมุงาน ออกแบบก่อสร้าง และการจัดการนิทรรศการ 
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 วงเงิน 39,045,600 บาท  
  3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ รื้อถอน และการจัดการ
นิทรรศการ ผกูพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ในวงเงิน 736,890,000 บาท  
  ทั้งน้ี  ให ้กษ. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือให้การจัดงานดึงดูดผู้เข้าชมงาน ฯ 
 
9. เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเบิกจ่ายเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิในปี พ.ศ. 
2555 เป็นจํานวนเงิน 3,014,836,290 บาท ปี พ.ศ. 2556 เป็นจํานวนเงิน 4,260,969,010 บาท และปี พ.ศ. 2557 
เป็นจาํนวนเงิน 4,516,627,140 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,792,432,440 บาท ใหแ้ก่พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 54,801 คน ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์     
ณ ระนอง) ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ   
 
10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชาประจําป ี2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหส้ํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี 2556 ในกรอบเงิน 56,304,000 บาท ตามท่ี พศ.  สํานัก
นายกรัฐมนตรเีสนอ  
                   สาระสําคัญของเร่ือง สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดงานในนามรัฐบาลไทย เริ่มต้ังแต่
วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556 เพ่ือให้ชาวพุทธนานาชาติรู้จักประเทศไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
ขณะเดียวกันจะต้องทําให้ชาวพุทธ ในเมืองไทยเกิดความต่ืนตัวมากขึ้นด้วย โดยมีองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อน
พร้อมทั้งเชิญแขกของรัฐบาล และผู้นําชาวพุทธนานาชาติเข้าร่วมงาน และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดงานอย่างย่ิงใหญ่ ใช้สถานทีท่ี่เป็นสัญลักษณ์ โดยกําหนดให้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
เป็นศูนย์กลางการจัดงานและสถานที่จัดงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นเอกภาพ พร้อม
เพรียงกัน รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย 
                   1. ด้านการศึกษา การเผยแผ่ มุ่งเน้นการจดักิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ และการมสี่วนร่วมของ
องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชน โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการ
จัดกิจกรรม 
                   2. ด้านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติใน
หัวข้อ “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก:มุมมองพระพุทธศาสนา” โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ยวงานอ่ืน ๆ การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ และการ
ประชุมผู้นําพุทธศาสนาโลก เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการส่งเสริมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยมี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก 
                   3. ด้านปฏิบัติบูชา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป 
 

ต่างประเทศ 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลแหง่สาธารณรัฐเกาหลี  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่าง คค. แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงที่ดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข
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ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในสว่นที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม ให ้คค. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย สําหรับ
การลงนามดังกล่าว  
  ทั้งน้ี  ให ้คค. เน้นการดําเนินการตามความร่วมมือในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยไม่มีข้อผูกพันการลงทุนในอนาคต  
  สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มดัีงน้ี  
  1. ขอบเขตและกิจกรรมความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะมีกิจกรรมการพัฒนาระบบรางร่วมกันใน
ลักษณะให้คําปรึกษา การฝกึอบรม การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการศึกษาดูงานระหว่างกัน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎระเบียบ การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ผู้เช่ียวชาญ และ
เจ้าหน้าที่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน โดยความเห็นชอบของ            
ทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือต่าง ๆ อาจรวมถึง   
    1.1 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือระหว่างสถาบันเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  
   1.2 การพัฒนาล้อเลื่อนสมัยใหม่ รวมถึงระบบอาณัติสัญญาณและระบบสื่อสารสําหรบั
ระบบราง  
   1.3 การบริหารจัดการและการเดินรถ รวมทั้งกฎระเบียบด้านระบบราง  
   1.4 การพัฒนาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ศูนย์โลจิสติกส์และศูนย์สินค้า  
   1.5 การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการก่อสร้างและการซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง          
ราง สะพาน อุโมงค์ ระบบไฟฟ้าและพลังงาน  
   1.6 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
   1.7 รถไฟความเร็วสูง  
  2. การประชุมความร่วมมือระบบราง  
   2.1 การประชุมจะจัดสลับกันระหว่างสาธารณรัฐเกาหลแีละประเทศไทย โดยแต่ละฝ่ายมี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบรางเข้าร่วมประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ค่าที่พักและค่าอาหารของผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจะรับผิดชอบโดยแต่ละฝ่าย  
   2.2 ให้มีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกันเป็นการล่วงหน้า  
   2.3 ที่ประชุมจะประเมิน จัดสรร และติดตามกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกความ
เข้าใจฉบับน้ี ทัง้น้ี ให้มีการแจง้รายช่ือผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้แต่ละฝ่ายทราบเป็นการ
ล่วงหน้า   
  3. บททั่วไป ความตกลงฉบับน้ีไม่มีเจตนาใหเ้กิดผลผูกพันทางกฎหมายใด ๆ การดําเนินการตาม
บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะขึน้อยู่กับกฎระเบียบ งบประมาณ และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย   
  4. การระงบัขอ้พิพาท ข้อพิพาทใดที่เกิดจากการตีความ และ/หรือ การดําเนินการตามบันทึกความ
เข้าใจฉบับน้ีจะดําเนินการแก้ไขโดยสุจริตจากสองฝ่าย อย่างไรก็ดี การดําเนินการตามที่ได้ลงนามระหว่างสองฝ่าย 
และ/หรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องบรรจุข้อบทว่าด้วยการระงับข้อพิพาทลงไปด้วย   
  5. บันทึกความเข้าใจฯ จะมผีลใช้บังคับในวันที่ทั้งสองฝ่ายลงนาม มีอายุ 3 ปี และอาจมีการต่ออายุ
ได้อีก 2 ปี    ตามความเห็นชอบของทั้ง 2 ฝ่าย และอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกความเข้าใจฯ ได้ โดยความเห็นชอบ
ร่วมกัน  
 
12. เรื่อง ขอนํารา่งแถลงการณเ์นปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศในอนุภูมิภาค          
6 ประเทศ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติด
ของประเทศในอนุภูมิภาค 6 ประเทศ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้กํากับดูแลงานด้าน        
ยาเสพติด เป็นผู้ลงนามในแถลงการณ์ฯ รวมท้ังอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พิจารณาแก้ไขปรับปรุงแถลงการณ์ฯ 
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ในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย หากมีความจําเป็นโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ตามท่ี ยธ. เสนอ 
 
13. เรื่อง การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Programme Fund) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในการนําเงินบริจาคสมทบกองทุนเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth 
Programme Fund : AYPF) โดยมีจํานวนเงินก้อนแรก (Initial Amount) เป็นจํานวน 10,000 ดอลลาร์สหรฐั หรอื
ประมาณ 350,000 บาท ส่วนจํานวนเงินที่จะนําส่งเข้ากองทุนในปีต่อไปให้ขึ้นกับข้อกําหนดและฉันทามติของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ตามท่ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พม.)  เสนอ   โดยให้ พม. 
กระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเยาวชนเพ่ือจัดทําโครงการที่จะเป็นประโยชน์ โดยใช้ 
กลไกน้ีต่อไป 
 
14. เรื่อง การขอความเห็นต่อร่างบนัทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือแห่งราชอาณาจักรไทย และกองทพัเรือ
แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารเก่ียวกับเรือพาณชิย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
(Memorandum of Understanding between the Royal Thai Navy and the Republic of 
Singapore Navy for the Sharing of Information Relating to White Shipping) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอดังน้ี 
            1. ให ้กห. จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือแห่งราชอาณาจักรไทย และกองทัพเรือ             
แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
            2. ใหผู้้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
            3. หากมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให ้กห. พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 
            ร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสําหรับการแลกเปลีย่นข้อมูล
ข่าวสารและการคุ้มครองแบบต่างตอบแทนในข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตระหว่าง                
คู่ภาคี โดยภาคีแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาแหล่งข่าวและจํานวนข้อมูลข่าวสารให้แก่กันและ
กันมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารดังน้ี 

1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคู่ภาคี จะดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบทวิภาคีที่จะติดต้ังต้ังต่อไป อย่างไรก็ตามรูปแบบอ่ืน ๆ ทางการสื่อสารอาจนํามาใช้ใน
การร้องขอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตดังกล่าวได้ ทั้งน้ี กองทัพเรือแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกองทพัเรือแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล OASIS (OASIS 
Information Exchange Model : OIEM) ผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบทวิภาคีซึ่งเช่ือมโยงฐานข้อมูล
การเดินเรือของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ซึ่งต้ังอยู่ ณ กรุงเทพมหานครกับระบบฐานข้อมูล ฯ  
OASIS ของกองทัพเรือแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ศูนย์ควบคุมบังคับบัญชาชางงี (Changi C2 Centre) 
            2.  เมื่อใดที่ผู้รบัได้วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับมาจากภาคีผู้ให้ข้อมลูขา่วสาร และได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีภัยคุกคามต่อภาคีผู้ให้ข้อมูลข่าวสารน้ันผู้รับควรแจ้งบทวิเคราะห์ภัยคุกคามดังกล่าวให้ภาคีผูใ้ห้ข้อมูล
ข่าวสารรับทราบด้วย 
 
15. เรื่อง รา่งแถลงการณเ์จนีวาว่าด้วยการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัยในการประชุมระดับสูง 
(High-level segment) ของการประชุมรัฐภาคีสมัยสามัญของอนสุญัญาบาเซลฯ สมัยที่ 11 อนุสัญญารอต
เตอร์ดัมฯ สมัยที่ 6 และอนสุัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 6 และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษสมัยที่ 2 ของ 3 
อนุสัญญาฯ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์เจนีวาว่าด้วยการจัดการสารเคมีและ         
กากของเสียอย่างปลอดภัย (drsft Geneva Communique on the sound management of chemicals and 
waste) ในการประชุมระดับสูง (High-level segment) ของการประชุมรัฐภาคีสมัยสามัญของอนุสัญญาบาเซลฯ 
สมัยที่ 11 อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที ่6 และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที ่6 และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัย
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พิเศษสมัยที ่2 ของ 3 อนุสัญญาฯ ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2556 ตามท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาํคัญซึ่งไม่มผีลผูกพันทาง
กฎหมาย (Legally binding) และไมข่ัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะองค์คณะผู้แทน
ไทย 
 

แต่งต้ัง 
16.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
      ขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 
น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และแต่งต้ัง นายนีโคเลาส์ พราเชนสกี                  
(Mr. Nikolaus Prachensky) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน สุโขทัย และ
อุตรดิตถ์ สืบแทน นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
   

2. การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติการเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูประจําประเทศไทย เพ่ือ
เป็นช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐวานูอาตูให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการติดต่อระหว่างประชาชน ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

3. รัฐบาลสาธารณรัฐบอตสวานาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐบอตสวานามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเจคอบ ดี. อึนกาเต (Mr. Jacob D. 
Nkate) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาประจําประเทศไทยคนใหม ่
โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงโตเกียว สืบแทน นายพูลาเอนต์เล ทูเมดีโซ เคโนซี (Mr. Pulaentle Tumediso Kenosi) 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

4. รัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร์เสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ
อินเดีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร์มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอาลี อิลเลียสซู (Mr. Ali Illiassou) ให้ดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก      
ณ กรุงนิวเดลี ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

5. รัฐบาลสาธารณรัฐตูนเิซียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียมคีวามประสงค์ขอแต่งต้ัง นายมูรอด เบลฮัสเซน (Mr. Mourad Belhassen) 
ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่น
พํานัก ณ กรุงจาการ์ตา สืบแทน นายมุฮัมมดั ฮัสซัยร ี(Mr. Mohamed Hassairi) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
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6. การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
   คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้
แต่งต้ังนายเสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของ กก.  
 

7. รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ 
มาเลเซีย ว่า รฐับาลสาธารณรัฐมอริเชียสมคีวามประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเปร็มดัต ดุงกูร์ (Mr. Premdut Doongoor) 
ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิน่
พํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นายไศเลนทร์ กุมาร สิงห์ ดูโซโวธ (Mr. Shailendra Kumar Singh 
Dusowoth) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
   

8. การแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนนิงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและ
ส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่  ดังน้ี  
  องค์ประกอบ  รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
กรรมการ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 11 คน 
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน ร่วมเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เป็นกรรมการและเลขานุการ รองผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  รวมกรรมการจํานวน 25 คน   
  อํานาจหน้าที่  

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี  

2. บริหารและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ ตามนัยข้อ 1 เพ่ือให้ได้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่มีประสิทธิภาพสูงและ 
ได้ครูมืออาชีพสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําคัญต่ออนาคตของชาติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มคีวามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และ / หรือ คณะทํางานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาและ 
ส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางที่กําหนดไว้ในข้อ 1  
 

9. การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จํานวน 8 คน แทนชุดเดิมที่ครบวาระ  4 ปี ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ  ดังน้ี   รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ โดยกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ 
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ประกอบด้วย นายจิโรจ  สินธวานนท์ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ วิลัยทอง นางพรรณี แสงสนัต์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พรสวาท วัฒนกูล นายวีระยุทธ ป้ันน่วม นายสักกฉัฐ ศิวะบวร และนายสุเมธ แย้มนุ่น  
 

10. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง  นายขจร วีระใจ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเสนอ  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

11. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรมีีมติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จํานวน 7 คน เน่ืองจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  ดังน้ี  นายไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย นายณรงค์ศักด์ิ ผ้าเจริญ นายอารี สวัสดี นายชาวันย์ สวัสด์ิ-ชูโต นายเฉลิมชัย บุญยะลพีรรณ นาง
ภูวษา สินธุวงศ์  นางสาวนิลบุล เครือนพรตัน์   

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