
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 22  ตุลาคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ  ห้องเฉวง ชั้น 3 อาคาร อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี             
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 7/2555  
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  
เอ่ียมสะอาด  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  
  3. เรื่อง แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
  4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
  6. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 
28 กรกฎาคม 2555  
  15. เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)       
   19. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 

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

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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3. เรื่อง แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11     (พ.ศ. 2555 
- 2559) 
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ใช้แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  สาระสําคัญของแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เพ่ือให้ประชากรไทยทุกช่วงวัยมี
อนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก รวมท้ังมี
การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นพลังขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกท้ังสามารถพ่ึงตนเองได้หลังวัยทํางาน และสังคมไทยมีการ
จัดสวัสดิการทางสังคมอย่างท่ัวถึงและยั่งยืนมากข้ึน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประชากร 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ พร้อมท่ีจะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเม่ือเติบโตข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกช่วงวัยเพ่ือเป็นพลังต่อการเจริญเติบโตของประเทศ 3. ยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีมีสวัสดิการทางสังคมอย่างยั่งยืน 
  ท้ังนี้ เพ่ือให้การนําแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไปสู่การปฏิบัติ ได้กําหนดแนว
ทางการดําเนินงานโดยการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับและนําแผนไป
ดําเนินงาน การกําหนดกลไกการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการ
จัดทํานโยบายและแผนประชากรในระยะยาว 20 ปี การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การพัฒนาระบบข้อมูลและการศึกษาวิจัยด้านประชากร เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลด้าน
ประชากร รวมท้ังการสํารวจและการศึกษาวิจัยด้านประชากรท่ีจําเป็นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถนํามาใช้ประกอบการ
กําหนดนโยบายประชากรและการวางแผนพัฒนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา            
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต การวิจัย 
หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  2. กําหนดผู้มีสิทธิขอรับเงินกองทุน หลักเกณฑ์การยื่นขอรับเงินกองทุน 
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  3. กําหนดข้ันตอนการพิจารณาแผนงานหรือโครงการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาการกลั่นกรองทางวิชาการ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการท่ีเสนอขอรับเงินกองทุน และอํานาจในการ
อนุมัติเงินกองทุนของคณะกรรมการ 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน การ
ระงับการจ่ายเงินงวด และการปรับปรุงโครงการ 
 
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  ดังนี้ 
  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการการเมืองและข้าราชการส่วนท้องถ่ิน) พนักงาน
ราชการ รวมถึงลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ   และพนักงานรัฐวิสาหกิจ                    
ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555  เป็นระยะเวลา 15 วัน  (ต้ังแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) 
โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ   
  2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1. ให้สิทธิแก่ข้าราชการ (ยกเว้นข้าราชการการเมือง และข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ   และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว  สามารถลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก สําหรับผู้ท่ีไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว  ไม่มีผลกระทบสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิการลา
อุปสมบทครั้งแรกต้ังแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                 
โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี บําเหน็จ บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
  3. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการท่ีส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนจัดข้ึนเป็นโครงการอย่างชัดเจนและเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสําหรับ
ผู้บวชระยะสั้นตามท่ีกรมการศาสนาหรือคณะสงฆ์กําหนด ท้ังนี้ ให้ลาได้ตามระยะท่ีกําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน  
15 วัน  หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว 
  ท้ังนี้   เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้มีโอกาสบําเพ็ญคุณงามความดี เพ่ือถวายเป็น               
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ    สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  และเพ่ือให้ข้าราชการได้เป็นแบบอย่างแก่
ประชาชนในการทําความดี  ซ่ึงควรให้สิทธิในการลาอุปสมบทแก่ข้าราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา 
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15. เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซ่ึงมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ฯ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 14/2555 ดังนี้  
  1. เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 
  2. เห็นชอบการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ โดย
ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วย ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 
  3. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา    
  สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง เพ่ือการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสาระสําคัญ ดังนี้  
  1) กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังผู้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  2) กําหนดให้ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน              
วันท่ี 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิ 
  3) การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม              
มาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้นํากฎ 
ระเบียบ และหนังสือเวียนของ ก.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  4) ในกรณีท่ีต่างไปจากท่ีกําหนดไว้นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

 

19.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข เสนอ ดังนี้ 

   1. นางสุรางค์ เดชศิริเลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบักเตรีท่ัวไป (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) 
กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 

   2. นางอัญชลี เครือตราชู นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา) กลุ่มงานรังสีวิทยา 
กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา) กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์                       
ต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2555 
  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

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


