
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/                           วันท่ี  18  กันยายน  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 กันยายน 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  17  กันยายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ดังน้ี 
  เศรษฐกิจ-สังคม 

วาระที่ 7 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
ครั้งที่ 10/2556 

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และแผนปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ของประเทศไทย ตามท่ีประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ 
  2. อนุมัติใหใ้ช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (1.2 แสนล้านบาท)  
ภายในวงเงินคงเหลือ 103,214,800 บาท เพ่ือดําเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่นํ้าชี จังหวัดร้อยเอ็ด  
จํานวน 6 โครงการ เน่ืองจากจะสามารถป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่สําคัญของแม่นํ้าชีและ 
มีความพร้อมทีจ่ะดําเนินการ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป 
  3. เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เป็นผู้ดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม่นํ้าและคลองที่สําคัญ วงเงิน 
70,000,000 บาท เพ่ือสํารวจการเปลี่ยนแปลงของลํานํ้า ซึ่งจะมีประโยชน์ในระยะยาวต่อการสนับสนุน 
ระบบคลังข้อมูลนํ้าเพ่ือการบริหารจัดการนํ้าและป้องกันอุทกภัยของประเทศ โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เดิมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
ใน 2 แนวทาง คือ ดําเนินการในลักษณะเบิกจ่ายแทนกันโดยขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง หรือดําเนินการ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
  ทั้งน้ี  การเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม่นํ้าและคลอง
ที่สําคัญให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง
(เรื่องท่ี)

เศรษฐกิจ-สังคม 7 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งท่ี 10/2556

แต่งต้ัง 14 ข้อท่ี 11 การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527   

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2556

....................................................................



http://www.thaigov.go.th                                                          วันที่  17  กันยายน  2556 
  
  วันน้ี (17 กันยายน 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา และร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ  
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. …. 
  3.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  4.  เรื่อง  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา  
    (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  5.  เรื่อง  สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
  6.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย 
    พ.ศ. 2558 
  7.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งที่ 10/2556 
 

ต่างประเทศ 
  8.  เรื่อง  เอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 68 
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วย 
    โครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Instrument of Extension the ASEAN 
    Memorandum of understanding on the Trans–ASEAN Gas Pipeline  
    Project) 
  10.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง 
    ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานักงานลิขสิทธ์ิเกาหลี 
  11.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย 
    กับเปรู 
  12.  เรื่อง   การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาล 
    แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  13.  เรื่อง   ขออนุมัติลงนามร่างพิธีสารแก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์พลังงาน
    อาเซียน (Protocol to amend the Agreement on the Establishment of 
    the ASEAN Centre for Energy)  
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แต่งต้ัง 
  14.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ
  นิการากัวประจํากรุงเทพมหานคร 
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ 

 3.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  

4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราช
 สมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 

5. ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจําจังหวัด
 เชียงใหม่  

6. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  

7. ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที ่1  
8. แต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
9. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
10. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน  
11. การเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
12. การพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  

13. ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลขิสิทธ์ิ  
14. ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  

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

 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 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่าย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี   
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545               
พ.ศ. .... ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 
(ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) และความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้  
   2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับประเด็น
อภิปรายและความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
 
2. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ 
ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิมที่กําหนดให้มีจํานวนไม่เกิน 12 คน เป็นให้มีจํานวนไม่เกิน 15 คน และให้
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. 2554 อีก 2 ปี จาก
เ ดิมที่ กํ าหนดระยะ เ วลา ใ ช้ บั งคั บ ไ ว้  2 ปี  ต้ั ง แ ต่ วั นที่  1 ตุ ล าคม  2554 ซึ่ ง จะสิ้ นสุ ดการ ใ ช้ บั งคั บ  ใน
วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 
                   2. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 15,000,000 บาท 
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ในส่วนที่
จะต้องดําเนินการในปี 2557 โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณโดยตรง สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                   สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ส่งเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
                   1. ให้ร่างระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
                   2. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ในส่วนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม “จํานวนไม่เกินสิบสองคน” เป็น “จํานวนไม่เกินสิบห้าคน” 
                   3. ขยายระยะเวลาการใช้บังคับระเบียบน้ีไปอีก 2 ปี จากเดิมที่กําหนดระยะเวลาใช้บังคับไว้ 2 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2556 
 
3. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
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  กค. เสนอว่า เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่ 
30 กันยายน 2556 แต่โดยที่ขณะนี้ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังมีราคาสูง ซึ่งหากมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลใน
ระยะน้ีจะทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน 
จึงควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005  โดยน้ําหนัก 
ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2556 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

4. เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีใน
สถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559) ตามมติคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2556 และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือนําแผนงาน
โครงการที่เป็นตัวอย่างไปดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 
2556 – 2559) สู่การปฏิบัติต่อไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559) ได้ผ่านการ
พิจารณาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว โดยเยาวสตรีในสถานศึกษา หมายถึง สตรีที่ศึกษา
อยู่ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ 
  (1) สตรีที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันอนุบาลในสถานศึกษา 
  (2) สตรีที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาในสถานศึกษา 
  (3) สตรีที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา 
  (4) สตรีที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ประเภทการอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์                 
ช้ันกลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปช้ันกลาง 
  (5) สตรีที่ กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ช้ันสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะช้ันสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิค
ช้ันสูง (ปทส.) และระดับปริญญาตรี 
  (6) สตรีที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานที่จะพัฒนาศักยภาพ             
เยาวสตรีในการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ เ ช่ือมโยงกับบทบาทสตรีต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา และ               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี ทั้งภาครัฐ
และเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักภาพ
เยาวสตรีทั้งการพัฒนาเยาวสตรีทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ และศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ และการสร้างครอบครัวอบอุ่นและภูมิคุ้มกันตนเองจากภัยสังคมเพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ โดยมี ยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภูมิปัญญา ทักษะชีวิต และค่านิยมสร้างสรรค์ ธํารงไว้ซึ่งคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ทางวัฒนธรรมของเยาวสตรีไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะอาชีพ พ้ืนฐาน และศักภาพทางเศรษฐกิจของ
เยาวสตรี และ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เยาวสตรีมีภูมิคุ้มกันตนเองต่อภัยคุกคามของปัญหา
สังคม 
 
5. เรื่อง สรุปสถานการณ์นักท่องเท่ียว ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กก. รายงานว่าสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 มีสาะสําคัญ
สรุปได้ ดังน้ี 
  1. นักท่องเท่ียว เดือนกรกฎาคม 2556 
      ในเดือนกรกฎาคม 2556 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จํานวน 2,223,685 คน 
เพ่ิมขึ้น 407,971 คน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.47 โดยเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ
เกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภูมิภาคโอเชียเนีย และตะวันออกกลาง ทั้งน้ี ประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
มากท่ีสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย ออสเตรเลีย และรัสเซีย 
ตามลําดับ 
  2. นักท่องเท่ียว ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
      ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย จํานวน 
14,968,059 คน เพ่ิมขึ้น 2,533,002 คน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.37 โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ภูมิภาคท่ีมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
เอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด 10 
อันดับ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย สหราชอาณาจักร ลาว ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตามลําดับ 
  3. ปัจจัยที่ทําให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
      การขยายตัวของการเดินทางท่องเที่ยวโลก ความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย สินค้า
และบริการทางการท่องเท่ียวของไทยมีความหลากหลาย ประเทศไทยมีความคุ้มค่าทางการท่องเที่ยวสูง ประชาชนมี
ความเป็นมิตร สร้างความอุ่นใจและประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และผลการดําเนินการตามแผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีส่วนสําคัญในการช่วยลดอุปสรรคด้านการ
เดินทางท่องเที่ยว ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ กระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ปัญหามัคคุเทศก์ขาดแคลนบางภาษา ปัญหาการหลอกลวง และการก่ออาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยว อาจจะ
เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจํากัดของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 
  4. แนวโน้มจํานวนนักท่องเท่ียว ปี 2556 
     องค์การการท่องเที่ยวโลก United Nations World Tourism Organization (UNWTO) คาดว่า
แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวโลกในปี 2556 จะขยายตัวต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 3 – 4 จากปีที่ผ่านมา สําหรับ
ประเทศไทย น้ัน จากการวิเคราะห์สถิติการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2556 
และแนวโน้มสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวโลก ตลอดจนแผนงานและมาตรการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์และกระตุ้นตลาดของ กก. และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง จึงคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยว
ของไทยในปี 2556 จะขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
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  5. ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ ปี 2556 
     ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 มีผู้เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ 
จํานวน 4,706,805 คน เพ่ิมขึ้น 312,182 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผู้เดินทาง
ชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นหลักและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
6. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015                
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
  1. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ 
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับ ศธ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015                
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558  ซึ่ง  Asian Science Camp จะจัดเป็นประจําทุกปีโดยประเทศไทยสมาชิกของ 
International Board of Asian Science Camp (IBASC) จะเวียนเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิก 
IBASC จึงได้แสดงเจตนารมณ์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัด Asian Science Camp ในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา และที่ประชุม IBSAC เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพ โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
และประสบการณ์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลาย
ครั้ง จึงมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด Asian Science Camp ในปี พ.ศ. 2558  
  2. วัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้  1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  2) เพ่ือเปิดโอกาสให้
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความรู้ ทางภาษาอังกฤษดีเย่ียมได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ช้ันนําเป็นการจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและความสนใจที่จะศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น  3) เพ่ือ
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน
ในอนาคต  4) เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญามีความกล้าแสดงออกทั้งในรูปการซักถาม 
การนําเสนอแนวคิดของตนเองเพ่ือสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น  5) เพ่ือให้นานาประเทศได้รู้จักประเทศ
ไทยมากย่ิงขึ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรักและความสนใจที่จะศึกษาต่อในด้าน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น  2) สามารถสร้างนักวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศเพ่ิมมากขึ้น  3) เยาวชนในภูมิภาคเอเชียสามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันสําหรับอนาคต  4) เยาวชนมีความเข้าใจในบทบาทและสถานภาพของนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ช้ันนําได้ดีขึ้น  5) เยาวชนมีความกล้าในการแสดงออกทั้งในรูปการซักถามการ
นําเสนอแนวคิดของตนเอง  6) นานาประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศ 
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7. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 10/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 10/2556 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และแผนปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
ตามท่ีประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ 
  2. อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (1.2 แสนล้านบาท) ภายในวงเงินคงเหลือ 
103,214,800 บาท เพ่ือดําเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่นํ้าชี จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 6 โครงการ เน่ืองจาก                
จะสามารถป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่สําคัญของแม่ นํ้าชีและมีความพร้อมที่จะดําเนินการ                
โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป 
  3. เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) เป็นผู้ดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม่นํ้าและคลองที่สําคัญ วงเงิน 70,000,000 
บาท เพ่ือสํารวจการเปลี่ยนแปลงของลํานํ้า ซึ่งจะมีประโยชน์ในระยะยาวต่อการสนับสนุนระบบคลังข้อมูลนํ้าเพ่ือการ
บริหารจัดการนํ้าและป้องกันอุทกภัยของประเทศ โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณไว้เดิมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมใน 2 แนวทาง คือ ดําเนินการในลักษณะ
เบิกจ่ายแทนกันโดยขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง หรือดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
  ทั้งน้ี  การเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม่นํ้าและคลองที่
สําคัญให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สําหรับโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 6 โครงการ ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
  (1) โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าชี บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 16 ตําบลพนมไพร อําเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (จุดที่ 1 ตอนเหนือ)  
  (2) โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าชี บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 16 ตําบลพนมไพร อําเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (จุดที่ 2 ตอนกลาง)  
  (3) โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าชี บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 16 ตําบลพนมไพร อําเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (จุดที่ 3 ตอนใต้) 
  (4) โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าชี บ้านท่าโพธ์ิ หมู่ที่ 11 ตําบลโพธ์ิใหญ่ อําเภอ             
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (จุดที่ 1 ตอนเหนือ)  
  (5) โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าชี บ้านท่าโพธ์ิ หมู่ที่ 11 ตําบลโพธ์ิใหญ่ อําเภอ           
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (จุดที่ 2 ตอนใต้) 
  (6) โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าชี บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 13 ตําบลโพธ์ิใหญ่ อําเภอ             
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ต่างประเทศ 
8. เรื่อง เอกสารท่าทีไทยสาํหรับการประชมุสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 68 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 68 (68th Session of the United Nations General Assembly – UNGA 68) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ และหากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย 
ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและดําเนินการได้เลย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 



 8 

  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับน้ีเป็นการจัดทําท่าทีของคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุม UNGA 68 
ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ และแสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศเห็นบทบาทของไทยในฐานะสมาชิก
ที่ดีของสหประชาชาติ 
  2. ร่างเอกสารท่าทีไทยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามที่ระเบียบวาระการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติที่ไทยให้ความสําคัญในแต่ละหมวด รวมท้ังสิ้น 9 หมวด อาทิ การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยโครงการเชือ่มโยงท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (Instrument of Extension the ASEAN Memorandum of understanding on the Trans–
ASEAN Gas Pipeline Project) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วย
โครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Instrument of Extension the ASEAN Memorandum of 
understanding on the Trans–ASEAN Gas Pipeline Project) 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนาม 
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างตราสารขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับ          
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี 
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสําหรับความร่วมมือด้านพลังงานภายใต้กรอบดังกล่าว 
ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในระหว่างวันที่ 25 – 26 
กันยายน 2556 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
10. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสํานักงานลิขสิทธิ์เกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิ
ข้างเคียง ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานักงานลิขสิทธ์ิเกาหลี โดยให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น           
ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้พิจารณาใช้ดุลยพินิจในเร่ืองน้ัน ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ของไทย  
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   1. บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
และการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (cultural industries) ของท้ังสอง
ประเทศผ่านการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เก่ียวข้อง 
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   2. ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์จากลิขสิทธ์ิ และสภาพการณ์ด้านลิขสิทธ์ิ (copyright environment) รวมท้ังจะส่งเสริมความพยายามใน
การพัฒนานโยบาย และสภาพการณ์ที่ส่งเสริมลิขสิทธ์ิ โดยทั้งสองหน่วยงานตกลงที่จะร่วมมือในการปรับปรุงนโยบาย
และสิ่งแวดล้อมด้านลิขสิทธ์ิให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
   3. ทั้งสองฝ่ายจะจัดให้มีการประชุมหารือระดับอธิบดีหรือระดับผู้บริหารขั้นสูง (Director 
General-level consultation meeting) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และการป้องปรามการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Working-level meeting) และผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดเวที (forum) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นด้านลิขสิทธ์ิทุกปีตามความเหมาะสม 
   4. ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ จัดให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านลิขสิทธ์ิ ตลอดจนจัดให้มีการเย่ียมชมอุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิระหว่างกันเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น 
   5. ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ                
ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิ 
   6. บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะเป็นการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาของ
ไทย และอธิบดีสํานักงานลิขสิทธ์ิเกาหลี จัดทําเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก 2 ฉบับ ให้แต่ละฝ่ายจัดเก็บไว้คนละหนึ่ง
ฉบับ โดยจะมีผลใช้บังคับทันทีที่ทั้งสองฝ่ายลงนามสมบูรณ์ มีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม และสามารถต่อายุ
ได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกความร่วมมือฉบับน้ีเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนบันทึกความเข้าใจฯ จะมีกําหนดสิ้นสุด 
   7. บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีไม่มีข้อผูกมัดให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเปิดเผยความลับหรือข้อมูลใด ๆ 
และไม่กระทบต่อสิทธิและข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศในอนาคต รวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างสองประเทศ 
 
11. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเปรู 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเปรู 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ
ในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. กระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวงสาธารณสุขเปรูได้ร่วมกันจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเปรูต้ังแต่ปี 2548 โดยมีการพิจารณาร่างโต้ตอบระหว่างกันผ่านช่อง
ทางการทูต และท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบตรงกัน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
การดูแลสุขภาพ เช่น การสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันโรค 
โดยเฉพาะโรคเอชไอวี เอดส์ และในด้านระบบสาธารณสุข รวมถึงการประกันสุขภาพ การลงทะเบียนสาธารณสุข การ
ควบคุมและการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ความร่วมมือทางวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ และทางเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ สถาบันการแพทย์ และสถาบันอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งร่วมมือทําการวิจัยและพัฒนา
แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียและชีววัตถุ ผลิตภัณฑ์ทางแบคทีเรีย 
วัคซีน นวัตกรรม ด้านสุขภาพและเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศได้ให้ความเห็นชอบต่อร่าง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว 
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  2. เน่ืองจากบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุข
ระหว่างไทยกับเปรู ซึ่งไม่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ เพ่ือให้เป็นไป
ตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันทางการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด ฉะน้ัน บันทึกความเข้าใจฯ จึง
ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดําเนินการให้มีผลผูกพัน 
  3. บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีการลงนามในระหว่างการเยือนประเทศไทยของนาย Ollanta 
Humala ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2556 
 
12. เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งน้ี หากมีการ 
แก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเร่ืองน้ัน  ๆ แทน
คณะรัฐมนตรีได้ 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้แก่ผู้ลงนามด้วย 
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. กระทรวงสาธารณสุขไทยกับกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์มีความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการลงนามในบันทึกการหารือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและ
กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์ เมื่อปี 2543 และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นักวิชาการ ระหว่างสอง
ประเทศอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองโรคติดต่อที่สําคัญ เช่น โรคมาลาเรีย โรคเอดส์ และวัณโรค โดยได้มีการหารือทั้ง
ในระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องบริเวณชายแดน เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุขของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง  
  2. กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ
สาธารณสุขไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Health Collaborative Ministerial Meeting) ในวันที่ 20 กันยายน 
2556 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์และสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชากรด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
สาธารณสุขระหว่างสองประเทศ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือเป็นกรอบการ
ทํางานด้านสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ในสาขาความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาระบบการ
บริการสุขภาพสําหรับแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามพรมแดน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่ การป้องกันและควบคุมอาหารที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน ยา ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสําอาง เป็นต้น   
  3. เน่ืองจากบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุข
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งไม่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ที่
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก
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พระราชบัญญัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันทางการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด ฉะน้ัน 
บันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
13. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามร่างพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์พลังงานอาเซียน 
(Protocol to amend the Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างพิธีสารแก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ 
พลังงานอาเซียน (Protocol to amend the Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for 
Energy)  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ  

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่ผู้ลงนาม 
ในข้อ 2 

4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  พน. รายงานว่า  

1. สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี (27 มกราคม 2541) สํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้ขอให้ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ัง พน. พิจารณาร่างเอกสารพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์
พลังงานอาเซียน (Protocol to amend the Agreement on the Establishment of the ASEAN  Center for 
Energy) เพ่ือยกระดับการดําเนินงานของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN  Centre for Energy : ACE)  ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีบทบาทในการทํางานด้านนโยบายพลังงานและด้านวิชาการมากขึ้น  โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
จากเอกสารข้อตกลงการจัดต้ัง ACE ที่มีการลงนามเมื่อปี 2541  

2. ประเด็นหลักที่เก่ียวข้องในการปรับแก้ไขร่างพิธีสารแก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงดังกล่าว  
ประกอบด้วย  

1) การเปิดรับผู้อํานวยการ ACE เป็นการทั่วไปในระดับมืออาชีพ (แทนการหมุนเวียนตาม
ตัวอักษรในประเทศสมาชิกอาเซียน)  

2) การต่ออายุวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ACE รวมถึงการใช้อํานาจของ           
คณะมนตรีศูนย์พลังงานอาเซียนในการพิจารณา และอนุมัติเงินกองทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของ ACE รวมท้ัง
ประเทศอ่ืน ๆ   

แต่งต้ัง 
14.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. ขออนุมัติเปิดสถานกงสลุกิตติมศักด์ิและแต่งต้ังกงสลุกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐนิการากัวประจํา
กรุงเทพมหานคร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเสนอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐนิการากัวประจํากรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร และแต่งต้ัง นายจักร จามิ
กรณ์ เป็นกงสลุกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐนิการากัวประจํากรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
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  2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายวิโรจน์ หมั่นคติธรรม นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขา
อายุรกรรม) กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ให้ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนรา
ดูร กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่มคีุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

3. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายพูลสวัสด์ิ สมบูรณ์ปัญญา ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
(ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุม่งานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งใหร้ักษาการในตําแหน่งดังกล่าวและไม่ก่อน
วันที่สํานักงาน ก.พ. ได้รับคําขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
ศรีพชัรินทรา บรมราชินนีาถ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอดังน้ี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สปน. รายงานว่า 
  1. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระ
ราชสมภพในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2406 โดยในวันที่ 1 มกราคม 2557 จะครบรอบ 150 ปี ของวันพระราชสมภพ 
ดังน้ัน สปน. จึงเห็นสมควรที่รัฐบาลจะได้ดําเนินการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณนานัปการ 
ซึ่งการดําเนินงานจะต้องมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันดําเนินงาน จึงได้จัดทําคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ นําเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งดังกล่าวแล้ว ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
230/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
  2. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  องค์ประกอบ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก           
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะ
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กิจแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
เลขาธิการสภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการราชินีมูลนิธิ  ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักด์ิ กฤษณามระ              
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์  หม่อมราชวงศ์สุนิดา กิติยากร โดยมี ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกมล สุขสมบูรณ์) และ ผู้อํานวยการ
สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที่   
  1. กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี                 
พัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้สมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
  3. เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง 
  4. แต่งต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  5. ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

5. ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟิลปิปนิส์ประจําจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ประจําจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน และอุตรดิตถ์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

6. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนง่ผูต้รวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักนายกรฐัมนตรี)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
  1. นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
   2. นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
   3. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

7. ขออนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จะครบกําหนด 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 
ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
 

8. แต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังน้ี  
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   1. นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน 
ก.พ. ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.  
  2. นางสาวรังสิมา จารุภา ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. 
ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.  
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

9. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสุเมธ ดํารงชัยธรรม เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน แทนนายศรกวี ปูรณโชติ กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสินที่ขอลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 
17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ใหผู้้ที่ได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 

10. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน จํานวน 7 คน     
ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 1. นายประสิทธ์ิ ศิริภากรณ์ 2. นางพรศิริ มโนหาญ      
3. นายชัยศักด์ิ อังค์สุวรรณ 4. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก วรพจน์ ขําพิศ 5. นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์      
6. นายชูศักด์ิ ช่ืนประโยชน์ 7. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท ์ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป  
 

11. การเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาววรางคณา อ่ิมอุดม ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทาน 
สํานักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน เป็นกรรมการผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนนางสาวจีรพรรณ     
โอฬารธนาเศรษฐ์ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 
 

12. การพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ชุดใหม ่เน่ืองจากประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สมศ. ชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบ 4 ปีตามวาระแล้ว 
ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เสนอ ดังน้ี 1. นายมณฑล     
สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ 2. นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               
3. นายเลอศักด์ิ จุลเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5. นายสมบัติ 
สุวรรณพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 
กันยายน 2556 เป็นต้นไป 
 

13. ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายจรัญ หอมเทียนทอง ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธ์ิ แทนนายวรพันธ์ โลกิตสถาพร ที่ขอ
ลาออก ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 
  

14. ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรคีงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี คงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ จํานวน 3 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 1. นายวิชัย เทียนถาวร 
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงสาธารณสุข (จะครบวาระ 1 ปีในวันที ่19 กันยายน 2556) 2. นายสมเกียรติ ศรลัมพ ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี (จะครบวาระ 1 ปีในวันที่ 20 กันยายน 2556) 3. นายเอนก หุตังคบดี 
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะครบวาระ 1 ปีในวันที่ 20 กันยายน 2556) 
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