
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 11 กันยายน 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  
เอ่ียมสะอาด  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
   1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมี           
    ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2555  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ – สังคม 
   4.  เรื่อง  (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย  
    (พ.ศ. 2555 - 2564) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและ 
    จริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 - 2559) 
    

การศึกษา 
   11.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเก่ียวกับการซ้ือขาย 
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

แต่งตั้ง 
  12.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
   1. แต่งต้ังอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)  
   2. รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    3. รัฐบาลสาธารณรัฐคิวบาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
   4. การแต่งต้ังองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยและการแต่งต้ังคณะผู้แทนฯ สําหรับการ 
                เจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับ 
                ต่างประเทศ 

 5. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน 
   6. การให้ความเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร  
       (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย–มาเลเซีย 
   7. การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ิมเติม 
   8. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
      นวัตกรรมแห่งชาติ 
   9. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ 
       สหกรณ์)  
   10. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 
   11. การรับโอนและแต่งต้ังรองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
        (ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
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   12. การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
        แห่งชาติ 
   13. การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 
        สังฆปริณายก 100 ปี  3 ตุลาคม 2556 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
ประจําปี พ.ศ. 2555  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวน              
คนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสําคัญของร่างประกาศ เป็นการกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
ประจําปี พ.ศ. 2555 โดยให้ถือจํานวนหนึ่งร้อยคน สําหรับคนต่างด้าวท่ีมีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน
สําหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ (ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2)  
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอและให้เสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

 1. กําหนดนิยามคําว่า “ครูการศึกษาพิเศษ” (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3) 
  2. กําหนดให้เพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ             
คนพิการจากเดิมจํานวน 13 คน เป็นจํานวน 14 คน และให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็น
กรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 11) 
  3. กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับครูการศึกษาพิเศษท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี
ซ่ึงทําการสอนและได้รับเงินเพ่ิม เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 5) 

 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
 4. เรื่อง (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555 - 2564) และ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2555 - 2564) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 
- 2559) และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปดําเนินการต่อไป ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
เสนอ 

 สาระสําคัญของเรื่อง 
 วท. เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาว่า 
 1. ประเทศไทยได้นํานาโนเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหรือเพ่ิมมูลค่าใน

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร เกษตร เครื่องสําอาง และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
ดังนั้น จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทํา “กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย” เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ควบคุมกํากับดูแล เฝ้าระวังและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและจริยธรรม จึงได้จัดทํา “แผน
ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี” เพ่ือเป็นการป้องกันและเตรียมรับมือแก้ไขผลกระทบ
ต่าง ๆ อันอาจเกิดข้ึนจากการใช้และพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย 

 2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วท. ได้จัดทํา (ร่าง) กรอบ
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นโยบายการพัฒนานาเทคโนโลยี โดยได้ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังจากภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบจากคณะกรรมการกํากับการจัดทํา
กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2555 - 2564) ซ่ึงประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ทุกภาคส่วน มีหน้าท่ีหลักในการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
และตัวชี้วัด ทําให้ (ร่าง) กรอบนโยบายฯ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม และสามารถนําไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. เป้าหมายของ (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีฯ คือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการศึกษาและการวิจัยด้าน            
นาโนเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์คือ “นาโนเทคโนโลยี เพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ      
คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ซ่ึงขับเคลื่อนโดย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  3.1 ยกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุขด้วยนาโนเทคโนโลยี 
  3.2 เพ่ิมขีดความสามารถของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี 
  3.3 เสริมความม่ันคงทางพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนาโนเทคโนโลยี 
  3.4 พัฒนากําลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี 
  3.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือ 
 4. ได้ดําเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงด้านนาโน

เทคโนโลยี เพ่ือจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี โดยใช้เครือข่าวสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ อย่างรอบด้าน ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  4.1 สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์นาโน 

  4.2 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการกํากับดูแลและบังคับใช้ 
  4.3 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

 
การศึกษา 

 11. เรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเก่ียวกับการซ้ือขายประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเก่ียวกับ
การซ้ือขายประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ  และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับ
ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป    
 

แต่งตั้ง 
12. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. แต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายอิสมาแอ อาลี เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัส
มียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจําปี 2555 (ฮ.ศ. 1433) ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป   
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  2. รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเสนอขอแต่งต้ัง นายช็อน แจ-มัน                  
(Mr. Jeon Jae-man) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศ
ไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอิม แจ-ฮง (Mr. Lim Jae-hong) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ   
 

  3. รัฐบาลสาธารณรัฐคิวบาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจําประเทศ
ไทย ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐคิวบามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายบิกตอร์ ดาเนียล รามีเรซ เปญา (Mr. Victor Daniel 
Ramirez Pena) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจําประเทศไทย คน
ใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายลาซาโร เอร์เรรา มาร์ตีเนซ (Mr. Lazaro Herrera Martinez) 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 

1. การแต่งตั้งองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยและการแต่งตั้งคณะผู้แทนฯ สําหรับการ 
เจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติองค์ประกอบของคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรับการเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลง
เพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ ท้ังนี้ มีประเทศต่าง ๆ ท่ีสามารถเปิดเจรจาจัดทําอนุสัญญา
หรือความตกลงฯ ได้จําแนกเป็น 4 กลุ่ม 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรับการ
เจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ท้ังภายในและภายนอกประเทศในแต่ละครั้งได้ โดยให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยฯ ท่ีระบุไว้ภายใต้ข้อ 1  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  เพ่ือให้การเจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงฯ กับประเทศต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
เรียบร้อย และต่อเนื่อง กค. ได้มีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
  1. อนุมัติองค์ประกอบของคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรับการเจรจาจัดทําสัญญาหรือความตกลงเพ่ือ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ ท้ังนี้ มีประเทศต่าง ๆ ท่ีสามารถเปิดเจรจาจัดทําสัญญาหรือ
ความตกลงฯ ได้ ประกอบด้วย 
   1.1 การเจรจาภายในประเทศ (1) อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร หรือท่ีปรึกษาฯ 
กรมสรรพากร หัวหน้าคณะ (2) ผู้อํานวยการสํานักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร หรือผู้แทน จํานวน 1 คน 
(3) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย กรมสรรพากร หรือผู้แทน จํานวน 1 คน (4) เจ้าหน้าท่ีสํานักวิชาการแผนภาษี 
กรมสรรพากร จํานวนไม่เกิน 4 คน (5) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กค. จํานวน 1 คน (6) ผู้แทนกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จํานวน 1 คน (7) ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กต. จํานวน 1 คน 
   1.2 การเจรจาภายนอกประเทศ (1) อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร หรือท่ีปรึกษาฯ 
กรมสรรพากร หัวหน้าคณะ (2) ผู้อํานวนการสํานักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร หรือผู้แทน จํานวน 1 คน 
(3) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย กรมสรรพากร หรือผู้แทน จํานวน 1 คน (4) เจ้าหน้าท่ีสํานักวิชาการแผนภาษี 
กรมสรรพากร จํานวนไม่เกิน 2 คน (5) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กค. จํานวน 1 คน (6) ผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) หรือผู้แทน กต. จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา (หรือมีเขตรับผิดชอบถึง) ประเทศท่ีจะเจรจา
ด้วย จํานวน 1 คน 
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรับการ
เจรจาจัดทําอนุสัญญาหรือความตกลงฯ ท้ังภายในและภายนอกประเทศในแต่ละครั้งได้ โดยให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยฯ ท่ีระบุไว้ภายใต้ 1. 
 

2. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบิน
พลเรือน ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 แทนคุณพรทิพย์ จาละ กรรมการท่ีลาออก ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  6. การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
(Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย–มาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายนันทศักด์ิ เจนบุญไทย หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการผลิต 
สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายบริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย–มาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงพลังงาน 
เสนอ สําหรับการเลื่อนเงินเดือนให้แก่นายนันทศักด์ิ เจนบุญไทย ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.  
 
  7. การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสถาพร อ่ิมใจ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาเพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป โดยให้มี
วาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการอ่ืนท่ีแต่งต้ังไว้แล้ว 
 
  8. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จํานวน 11 คน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
  1. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.1 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 1.2 ศาสตราจารย์
อมเรศ ภูมิรัตน 1.3 นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 1.4 นายกานต์ ตระกูลฮุน 1.5 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร        
1.6 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 
  2. ด้านเศรษฐศาสตร์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
  3. ด้านสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ 
  4. ด้านมนุษยศาสตร์ 4.1 ศาสตราจารย์เก้ือ วงศ์บุญสิน 4.2 นายมีชัย วีระไวทยะ 
  5. ด้านบริหารธุรกิจ นายโอฬาร ไชยประวัติ 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  9. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติย้าย นายจุมพล สงวนสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (นักวิชาการ
ประมงทรงคุณวุฒิ) กรมประมง มาดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  10. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสหวัฒน์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2555 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  11. การรับโอนและแต่งตั้งรองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต่งต้ัง พันโท เอนก ยมจินดา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน (นักบริหารระดับต้น) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง   
รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอ ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมได้ตกลงยินยอมการ
โอนด้วยแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555  เพ่ือทดแทนตําแหน่งท่ีว่างเนื่องจากผู้ครองตําแหน่งเดิมโอนไปรับราชการท่ี
ส่วนราชการอ่ืน โดยอาศัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  12. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ จํานวน 3 คน ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้  1. นายเจียม เสาวภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย 2. นายเรวัต ฉํ่าเฉลิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานยุติธรรม 3. พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
 

  13. การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 
ปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 199/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 
ตุลาคม 2556 
  ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระชันษา 100 ปี ใน
วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดําเนินการจัดงานฉลองพระชันษาเพ่ือ
เผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ 
จัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 
โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  1. องค์ประกอบ 
   1.1 คณะท่ีปรึกษาฝ่ ายบรรพชิต ท่ีปรึกษาและกรรมการ ประกอบด้วย สมเด็จ            
พระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ํา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม 
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันวัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
วัดสุทัศนเทพวราราม สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม          
พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม 
พระพรหมสุธี วัดสระเกศ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ํา พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม พระพรหมมุนี          
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ พระธรรมธัชมุนี           
วัดปทุมวนาราม พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาส                 
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เจ้าคณะภาคทุกภาค (ท้ัง 2 นิกาย) เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด (ท้ัง 2 นิกาย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏ          
ราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   1.2 คณะท่ีปรึกษาฝ่ายฆราวาส ท่ีปรึกษาและกรรมการประกอบด้วย พลเรือเอก             
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายเชาวน์ ณศีลวันต์ นายเกษม วัฒนชัย นายพารณ              
อิศรเสนา ณ อยุธยา พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี นายอภัย จันทนจุลกะ นายชัช ชลวร นายวีระ             
โรจน์พจนรัตน์ 
   1.3 คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน นายกรัฐมนตรี  เ ป็นประธานกรรมการ                    
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ราชเลขาธิการ เลขาธิการ
พระราชวัง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ           
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมการศาสนา 
อธิบดีกรมศิลปากร นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์
แห่งโลก ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยใน          
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับ
มอบหมาย ผู้ อํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ อํานวยการ         
สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อํานวยการสํานักแบบพิธีและรับรอง          
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. อํานาจหน้าท่ี 
   2.1 พิจารณาแนวทางการดําเนินงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร                   
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
   2.2 พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ  
   2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
   2.4 ดําเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
 
 

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


