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http://www.thaigov.go.th                                           วันที่  1  เมษายน  2557 
 

วันน้ี (1 เมษายน 2557) เมื่อเวลา 11.00  น. ณ ห้องห้วยจรเข้  โรงเรียน 
นายร้อยตํารวจสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสําคัญ 
ดังน้ี 
 
 1. เรื่อง  สรุปสาระสําคญัรายงานสถานการณ์ประชากรไทยปี 2556   เรื่อง การต้ังครรภ์ใน
   วัยรุ่น 
 2. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ 
             เดินทางออกไปอีก 1 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1-30เมษายน 2557 
 3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ 
   กองทัพอากาศกองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 4. เรื่อง  ขออนุมัติการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําจังหวัด 
            ภูเก็ต 
 5.  เรื่อง  แต่งต้ังองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรับการเจรจาจัดทําความตกลง 
            เพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตาม Foreign  
            Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
   รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
 6.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวง 
   วัฒนธรรม)  
 7.  เรื่อง  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหารระดับสูง)   
    สํานักงานกิจการยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)  
 8.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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1.เรื่อง สรุปสาระสําคัญรายงานสถานการณ์ประชากรไทยปี 2556 เรือ่ง การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบสรุปสาระสําคัญรายงานสถานการณ์ประชากรไทยปี 2556    
เรื่อง การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ    
  สาระสาํคญัของผลการศึกษาดังกล่าวมี ดังนี ้
  1. มาตรฐานสทิธิของหญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์  กรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ
ระบุถึงหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน โดยมาตรฐานสิทธิของหญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์ 
ประกอบด้วย  อิสรภาพในการได้รับความคุ้มครอง รักษาความเป็นส่วนตัว ไม่ถูกดูหมิ่นศักด์ิศรี ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจด้วยตนเอง รวมถึงมีสิทธิ
ในการเข้าถึงการศึกษาและบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
  2.  สถานการณ์และแนวโนม้ของการต้ังครรภ์ในวัยรุน่  
   2.1  การคลอดจากวัยรุ่นหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  โดย
ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่า  ในปี 2555   อัตราการคลอดจากหญิงอายุ 15-19 ปี  เทา่กับ 53.8  ราย ต่อ
ประชากรวัยเดียวกัน 1,000  คน  เพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัว จาก 31.1  ราย ในปี  2543  โดยเป็นการคลอดซ้ําถึง  
15,440  ราย หรือร้อยละ 11.9  ของการคลอดในวัยรุ่นทัง้หมด  ตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับอัตราการคลอด
ของหญิงวัยรุ่นในประเทศอินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชา  และหลายประเทศในละตินอเมริกา  แต่สงูกว่าใน
ประเทศรายได้สูงของทวีปเอเชีย  เช่น ญี่ปุ่น  เกาหลี  จีน  และสิงคโปร์  
   2.2  การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดชลบุรี  สมุทรสาคร  
ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงมากที่สุด  คือ ประมาณ  79-85  รายต่อ
ประชากร 1,000 คน   ในขณะที่จังหวัดที่มีอัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัว ในช่วงปี 2543-
2555  มีถึงประมาณ 19 จังหวัด ซึ่งความแตกต่างของอัตราการคลอดของวัยรุ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ  เป็นผลมา
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม  รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและบริการอนามัยเจริญพันธ์ุของ
วัยรุ่น  
  2.3 การดําเนินงานของประเทศไทยในการแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ 1) 
การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  2) การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือหยุดความรุนแรง บังคับ หรือ
ละเมิดทางเพศ  3) การให้บรกิารอนามัยเจริญพันธ์ุเชิงรุกและเป็นมิตร  โดยเฉพาะการให้บริการถุงยาง
อนามัยและอุปกรณ์การคุมกําเนิดแก่วัยรุ่น  4) การบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน  
ผ่านการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข ปี 
2553-2557   ส่งผลให้ทุกจังหวัดมีคณะกรรมการขับเคลือ่นเรื่องการต้ังครรภ์ไม่พร้อมโดยให้ภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานมากขึ้น 5) การสร้างต้นแบบการป้องกันและดูแล
วัยรุ่นต้ังครรภ์ เช่น “คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี” “ศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลปทุมธานี” และ “มหิดล
โมเดล”   ซึ่งบูรณาการการทํางานระหว่างชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล 6)  การช่วยเหลือเยียวยาในรูปแบบ
อ่ืน ๆ  อาทิ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกระบวนการเยียวยาให้เด็กกลับคืนสู่
สังคมโดยการให้คําปรึกษา ฝกึอาชีพ  และจา่ยเงินสงเคราะห์ในบางกรณี  และ 7) การจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม OSCC  1300  (One  Stop Crisis Center)  ที่เน้นการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบการส่งต่อให้บริการ
ของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มุ่งให้ผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุเข้าถึงบริการหรือสิทธิอันพึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดินทางออกไป
อีก 1 เดือน ต้ังแต่วันที ่1-30เมษายน 2557 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 1เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2557 ในวงเงิน 355  
ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ที่ได้รับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว 
จํานวน 355 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางสําหรับกรณีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะต้องนําเสนอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ตามมาตรา 181 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

                   ทั้งน้ี ขสมก. และ รฟท. จะต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 181 (4) และไมก่ระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศกองทัพ
ไทย  กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่
ของส่วนราชการกองทัพอากาศกองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม
เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
 สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2552   

1.  แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3 (27) และมาตรา 30  เพ่ือกําหนดช่ือโรงเรียนนายเรืออากาศ 
ใหม่ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” 
ดังน้ี  
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าท่ีของ

ส่วนราชการกองทัพอากาศ    กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2552 

ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าท่ี
ของส่วนราชการกองทัพอากาศกองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

มาตรา 3 (27) โรงเรียนนายเรืออากาศ  ร่างมาตรา 3 (27)  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ
ยาธิราช

มาตรา 30  โรงเรียนนายเรืออากาศ มีหน้าท่ีวางแผนการ
ปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน กํากับการและดําเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม  และการประเมินผลแก่
นักเรียนนายเรืออากาศ รวมท้ัง สนับสนุนการผลติบุคลากร
ด้านการบิน มีผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนายเรืออากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชากรับผิดชอบ 

ร่างมาตรา 30  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิน ทกษัตริยาธิ
ราช  มีหน้าท่ีวางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน 
กํากับการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม  
และการประเมินผลแก่นักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้ง 
สนับสนุนการผลติบุคลากรด้านการบิน มีผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเป็น
ผู้บังคับบัญชากรับผิดชอบ (ร่างมาตรา 4) 
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4. เรื่อง ขออนุมัติการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําจังหวัดภูเก็ต 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางอาเน็ทเทอ ฆีเมเนซ เฮิชชเต็ทเทอร์ (Mrs. Anette 
Jimenez Höchstetter) เป็นกงสุลกิตติมศกัด์ิสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา 
สตูล และสุราษฎ์ธานี สืบแทน นายเดิร์ก เนาว์มันน์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  
 
5. เรื่อง แต่งต้ังองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรบัการเจรจาจัดทําความตกลงเพื่อความรว่มมือ
ด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนรฐับาลไทยสําหรับการเจรจาจัดทําความตกลงเพ่ือความ
ร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฎิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
  2. มอบหมายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะผู้แทนรฐับาลไทยฯ 
ตามองค์ประกอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
  องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยฯ รวมจํานวนท้ังสิน้ไม่เกิน 12 คน ดังน้ี 

(1) อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร หรือที่ปรึกษาฯ กรมสรรพากร เป็น 
หัวหน้าคณะ 
   (2) ที่ปรกึษาหรือรองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมอบหมาย จํานวน 1 คน 
   (3) ผู้อํานวยการสํานักวิชาการแผนภาษีกรมสรรพากรหรือผู้แทน จํานวน 1 คน  
   (4) เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จาํนวนไม่เกิน 2 คน  
   (5) เจ้าหน้าที่สาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง จาํนวนไม่เกิน 2 คน  
   (6) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน 1 คน 
   (7) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
จํานวน 1 คน 
   (8) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
จํานวน 1 คน 
   (9) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 1 คน  
   (10) ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ จาก
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 10 คน 

 
6. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงวัฒนธรรม)  
 คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม   
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  ดังน้ี 
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1. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสง่ียม  รองอธิบดีกรมศิลปากร  ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 

2. นายอนันต์ ชูโชติ  รองอธิบดีกรมศิลปากร  ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง   
สํานักงานปลัดกระทรวง  

3. นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ 
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

4. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ  รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง   

ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  เพ่ือทดแทน 
ตําแหน่งที่ว่าง  ทั้งน้ี ใหม้ีผลดําเนินการในขั้นตอนต่อไปเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ความเห็นชอบตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 181 (1 ) แล้ว  
 
7. เรื่อง ขอต่อเวลาการดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสํานกังาน (นักบรหิารระดับสงู)  สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายวิทยา  สุริยะวงศ์  
ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552  ครบกําหนด  
4 ปี  ในวันที่ 10 ธันวาคม 2556  ต่อไปอีก 1 ปี  ครั้งที ่1 ต้ังแต่วันที่ 11  ธันวาคม 2556   ถึงวันที่  
10  ธันวาคม 2557  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องให้ความเห็นชอบ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 181 ก่อนที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
8. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน  4ราย ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 

                    1.นายวิษณ ุปาณวร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

                   2. นายอารักษ์ พรหมณ ีรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

                   3. นายวินัย ลู่วิโรจน ์รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

                   4. นายกรีฑา สพโชค รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

                   ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง และให้มี
ผลดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลอืกต้ังให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว 

 

……………………………………………….. 


