
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                        วันท่ี 15 มกราคม 2555          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี (ครั้งท่ี 1)  
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
และนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
 เศรษฐกิจ 
 5. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 1/2555 
 6.  เรื่อง   สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ 
   ลําพูน ลําปาง  แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน) 
 7. เรื่อง  ข้อเสนอแผนงานโครงการในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนกประเภท)  สําหรับ
   การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันท่ี 15  มกราคม 2555 
 9.  เรื่อง   สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
   สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
  สังคม 
 10.  เรื่อง   การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่สมเด็จพระมหิตลาธิ 
       เบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
   
 แต่งตั้ง 
 17. แต่งต้ัง 
   1. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
    3. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงพาณิชย์)  
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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เศรษฐกิจ 
5. เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 1/2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค               
ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเห็นชอบตามมติท่ีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 1/2555 จังหวัดเชียงใหม่  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ  และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติท่ีประชุม และรายงานผลการดําเนินงานให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  สาระสําคัญ 

 ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 14 
มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 1.การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน)   
  ข้อเสนอ  1) เร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  2) ศึกษาและสํารวจ
เส้นทางการสร้างถนน Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย  3) เร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟทางคู่ภาคเหนือให้แล้วเสร็จ
ท้ังระบบในปี 2560  4) พิจารณาเพ่ิมเส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ของ
ประเทศไทย   

 มติท่ีประชุม  
 1. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เร่งพิจารณารายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูง 

เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยกําหนดรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนตามท่ีได้มีการตก
ลงร่วมกัน เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 รวมท้ังศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และทําการศึกษาความเหมาะสมทาง
การเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการโดยละเอียด  

 2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับไปพิจารณาศึกษาและสํารวจเส้นทางของการพัฒนา
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการเร่งรัด
แผนการพัฒนารถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านขีดความสามารถในการลงทุนของภาครัฐ 
และข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 4. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับไปพิจารณาเพ่ิมเส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-
เชียงของ ภายใต้แผนการพัฒนาโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ของประเทศไทย  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
  2. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน  (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน)   
  ข้อเสนอ 1) ยกระดับจุดผ่อนปรนภาคเหนือตอนบนเป็นด่านถาวร 3 จุด 2) เร่งรัดการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และการท่องเท่ียว และเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงและจีนตอนใต้ 
  มติท่ีประชุม  
  1. มอบหมายสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ รับไปพิจารณาเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนก่ิวผาวอก และ
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง 
และความพร้อมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสาน สปป.ลาว ในการจัดต้ัง
คณะทํางานร่วมกันเพ่ือให้ดําเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด้านการ
อํานวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน เตรียมความพร้อมรองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็น
จุดผ่านแดนถาวร 
  3. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง เร่งรัดการ
พิจารณาร่างกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย โดยรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  3.การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ (เสนอโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และสภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)   
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  ข้อเสนอ 1) โครงการ Year of MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) ในปี 2556      
2) เร่งรัดแผนบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ชัดเจนและเน้นการมีส่วนร่วมของเอกชน
ในพ้ืนท่ี  3) การจัดระบบขนส่งมวลชนในเขตผังเมืองรวม ท้ังในส่วนของรถโดยสารประจําทางสาธารณะในเส้นทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวได้มากข้ึน รวมถึงการปรับปรุงให้รถสี่ล้อแดงเป็นรถติดมิเตอร์เพ่ือความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 4) การส่งเสริมให้มีการ
อบรมภาษาท่ีสามเพ่ือทําหน้าท่ีมัคคุเทศก์โดยเฉพาะภาษาเกาหลี  5) การจัดทําปฏิทินท่องเท่ียวภูมิภาคท่ีมีการเชื่อมโยงกิจกรรม
ท่องเท่ียวหลักระหว่างเมืองท่องเท่ียวหลักและเมืองท่องเท่ียวรอง โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวท่ีเป็นฤดูการท่องเท่ียวสําคัญของ
ภูมิภาคนี้  
  มติท่ีประชุม  
  1.  มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ รับไป
พิจารณาเตรียมความพร้อมในการประกาศให้ปี 2556 เป็น Year of MICE 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เร่งดําเนินการศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีความพร้อมก่อนการเปิดตัวใช้งานในเดือน
กันยายน 2555 
  3. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) กระทรวงมหาดไทย (กรม
โยธาธิการและผังเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตผังเมือง
รวมจังหวัดเชียงใหม่  โดยให้นําผลการศึกษาจากโครงการจัดทําแผนแม่บทและออกแบบเพ่ือการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
เชียงใหม่ ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เม่ือปี 2550 มาประกอบการจัดทําแนวทางการพัฒนา 
  4. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ร่วมกันดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศท่ีมีความจําเป็นให้กับมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง โดยประสานกับ สทท. และกกร. 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทําปฏิทินท่องเท่ียวภูมิภาคและ
สนับสนุนกิจกรรมท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงกลุ่มพ้ืนท่ี 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เสนอโดย กกร.)  
   ข้อเสนอ  1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ําแบบบูรณาการ เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํายม  
2) การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  และป้องกันน้ําท่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
  มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)  
รับข้อเสนอของคณะกรรมกร กกร.  ไปพิจารณาในรายละเอียดตามข้ันตอนต่อไป 
  5. การพัฒนาตลาดทุนไทย (เสนอโดย สภาพธุรกิจตลาดทุนไทย)  
  ข้อเสนอ 1) พิจารณาเพ่ิมข้อกําหนด “เรื่องการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเงินปันผล  ดอกเบ้ีย  ให้กับบริษัท
และกองทุนท่ีลงทุนข้ามชาติ (Offshore  Holding Company and Funds)”  ใน “อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” และ “อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว”  2) โครงการ “การเงินข้ันพ้ืนฐานเพ่ือผู้ประกอบการและประชาชนภาคเหนือตอนบน” 3) การส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็น
กลไกหลักในการระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
  มติท่ีประชุม  
  1. มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเพ่ิมข้อกําหนด  เรื่องการยกเว้นการหักภาษี 
ณ ท่ีจ่าย เงินปันผล ดอกเบ้ีย ให้กับบริษัทและกองทุนท่ีลงทุนข้ามชาติ (Offshore Holding Company and Funds)  ใน
อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสภาภาพเมียนมาร์ และอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.  มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  ในการดําเนินงานให้ความรู้
พ้ืนฐานทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและประชาชนภาคเหนือตอนบน  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ และขยายกลุ่มเป้าหมายให้รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน 
  3.  มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณารับความเห็นของท่ีประชุมไปเร่งรัดการพัฒนาตลาดพันธบัตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคํานึงถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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6.  เรื่อง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง  
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการและรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีไปดําเนินการ 
  2.  เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําและอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบน 1 และ 2  ตามท่ีรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีได้ให้ความเห็นและมีข้อสั่งการเพ่ิมเติมและมอบหมายให้คณะกรรมการ กยน.รับไป
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ํา 
  3.  เห็นชอบโครงการวันเดย์ทัวร์ซ่ึงต่อเนื่องกับโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ําแม่สัน-ทุ่งเกวียน 
โดยมอบหมายจังหวัดลําปางและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เสนอบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจังหวัด 
  4.  เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
  5.  เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์
ภาคเหนือ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับไปบูรณาการท้ังสองโครงการเข้า
ด้วยกัน และจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้ชัดเจน 
  6.  เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาเพ่ิมจุดรับจํานําข้าวท่ีอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง 
  7.  เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมรับไปจัดทํารายละเอียดโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทาง
หลวงหมายเลข 11 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 แนวใหม่ โครงการก่อสร้างเส้นทางตัดใหม่ (Missing Link) และ
ดําเนินการเพ่ือขออนุมัติจัดทําโครงการต่อไป 
  8.  เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับไปพิจารณาเรื่องการจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนภูมิพลในปี 2555 
  9.  ให้จังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดของโครงการและประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ซ่ึงกํากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  และ 2 ทุกระยะเวลา 3 เดือน 

   
7. เรื่อง ข้อเสนอแผนงานโครงการในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนกประเภท)  สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานท่ี ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันท่ี 15  มกราคม 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จําแนกประเภท)  
สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดเชียงใหม่  วันท่ี 15  มกราคม 2555  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  

1.  เห็นชอบในหลักการแผนงาน / โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 8 จังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน สําหรับวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทํารายละเอียดเพ่ือประกอบคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามข้ันตอนต่อไป  โดยให้รับความเห็นของสํานักงานฯ ไปประกอบการดําเนินการ 

2.  เห็นชอบในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก  อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร   
เนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ภายใต้ความรับผิดชอบของ
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.)  โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในการเร่งรัดจัดต้ังคณะทํางานร่วมกันเพ่ือดําเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน  
และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด้านการอํานวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร  

3.  เห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและโครงการอุทยานเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ 
ภาคเหนือ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับไปบูรณาการท้ังสองโครงการ
เข้าด้วยกัน และจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้ชัดเจน  โดยให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงบทบาทของภาคเอกชนให้
สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2556 

4.  เห็นชอบโครงการด้านบริการทางสังคมรวม 4 โครงการ ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ 
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และหลอดเลือด  โรงพยาบาลลําปางเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา ระยะท่ี 3 โครงการขยายพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาล
สันกําแพง  โครงการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ายลูกเสือต้นแบบ  และโครงการ
สร้างเครือข่ายแจ้งข่าววสาธารณภัยและจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.)  โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ จัดทํารายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

5.  มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ ดังนี้  
5.1  แผนงานโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/เกษตร มอบหมายให้ สศช. หารือ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําแนกโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
น้ํา ส่งให้คณะกรรมการ กยน. เพ่ือดําเนินการ 

5.2  แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ มอบหมายให้ 
กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาในรายละเอียด และจัดลําดับความสําคัญเพ่ือนําเสนอขอประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

5.3  แผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน   บริการและการท่องเท่ียว  มอบหมายให้ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียด เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

5.4  แผนงานโครงการด้านบริการทางสังคมท่ีนอกเหนือจากข้อ 1-5  มอบหมายให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียด  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณปกติ สําหรับโครงการจัดต้ังศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์
ริการสาธารณสุข  (Medical Hub)  นั้น  เห็นด้วยกับแนวคิดในการให้จังหวัดเชียงใหม่  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้าน
สาธารณสุขในภูมิภาค  ท้ังนี้ ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับไปจัดทําภาพรวมท้ังระบบท่ีมีการบูรณาการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีมีอยู่และท่ีได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไปบางส่วนแล้ว พร้อมท้ังระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(Area of Excellence)  ความพร้อมด้านบุคลากร การสร้างเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ และแนวทางการลด
ความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพสําหรับประชานท่ัวไป เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เกิดความต่อเนื่อง 
 
9. เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์          
อุทกภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดังนี้   

1) เป็นโครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตประกาศอุทกภัย  และได้รับคํายืนยันจากจังหวัดแล้ว   
2) ไม่มีความซํ้าซ้อนกับโครงการของส่วนราชการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วหรือต้ังงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รองรับไว้แล้ว  
3) เป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงให้คืนสภาพเดิมโดยไม่เป็นโครงการในลักษณะการก่อสร้างใหม่   
4) เป็นโครงการท่ีไม่กระทบต่อแผนการป้องกันน้ําท่วมในลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
5) เป็นโครงการท่ีมีความพร้อม สามารถดําเนินการได้ทันที  และจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  อนึ่ง ผลการพิจารณาในครั้งนี้ไม่รวมการดําเนินการของจังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดยโสธร เนื่องจากได้รับ
แจ้งจากจังหวัดว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนท่ี จึงไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาได้  และ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และสถานีอนามัย  เนื่องจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวแล้ว  
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สังคม 
10. เรื่อง  การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่สมเด็จพระมหิตลา 
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการอุดมศึกษาและระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปีแห่งการพระราชสมภพ วันท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2555 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  

 
 

 
17.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอนและแต่งต้ัง พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหารระดับสูง)  ประจําคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา ณ  กรุงเวียนนา  สาธารณรัฐออสเตรีย  เพ่ือถวายพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจ   ระยะเวลา 1 ปี (ธันวาคม  2554-2555)  ท้ังนี้  โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม 2555 
  2.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง                       
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง  นายบุญเลิศ ศักด์ิชัยนานนท์  นายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน  สาขาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค  ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม)  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  3.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  แต่งต้ัง นางมาลี  โชคล้ําเลิศ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ส่งออก  ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

********** 

แต่งตั้ง 


