
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 26 มีนาคม 2556          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                                        
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  2.   เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  4.  เรื่อง  การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบ 
    ข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ของสํานักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกัน 
    สุขภาพของรัฐบาล  
  6.  เรื่อง  การดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต 
  9.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
    ประจําปี พ. ศ. 2555  
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปี 
    งบประมาณ 2557 
   

แต่งตั้ง 
  19.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง)  
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  
 3.  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นํา 
  ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 (The 2nd Asia-Pacific Water 
  Summit : 2nd APWS)  
 4.  ขออนุมัติให้ข้าราชการมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม 
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกตําแหน่งหนึ่ง  
 5.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 7. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ  

8. การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง   
9. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปา 

  ส่วนภูมิภาค  
 

  ************************ 
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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 
2.  เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ. 
  1. กําหนดวันใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 1)  
  2. ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (ช) และ (ฌ) ของข้อ 8 (9) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 
2552  ดังนี้  
  “ (ช) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 
  (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ” 
(ร่างข้อ 2) 
  3. ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “ ข้อ 11 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
หรือถูกสั่งให้ไปทําการใดซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทํา
การตามหน้าท่ี จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เม่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการคํานวณเพ่ือหาอัตราเงินเดือนท่ีข้าราชการผู้นั้นจะได้รับ
เม่ือกลับมาปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด” 
(ร่างข้อ 3) 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
4. เรื่อง การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 
(National Clearing House) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการบูรณาการและ           
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือ
วันท่ี 7 มกราคม 2556 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เสนอดังนี้  
   1. มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามมาตรา 18 (14) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการควบคุมดูแลสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ได้แก่ การทําหน้าท่ีหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูล
บริการสาธารณสุข (National Clearing House) ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกัน
สุขภาพของรัฐบาล เพ่ือบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข (Claim center) ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ี
ให้บริการผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว และผู้ประกันตน รวมท้ังข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ท่ีสมัครใจ โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 26 (14)  
   2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวง
แรงงาน โดยคณะกรรมการประกันสังคม ให้ความร่วมมือและมอบหมายให้ สปสช. ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลาง
จัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ของสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการให้กับกรมบัญชีกลาง และสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ให้กับ
สํานักงานประกันสังคม  
  3. เห็นชอบให้มีกลไกคณะทํางานฯ โดยให้รองปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเป็นประธาน และให้มี
หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ รวมถึงการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 
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สปสช. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รวมท้ังหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ          
ท่ีสมัครใจ เพ่ือผลักดันการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป โดยมีระยะเตรียมการใน        
ปี 2556  
 
6. เรื่อง การดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เรื่องการ
ดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต จากเดิมท่ีกําหนดให้จัดทําร่างกฎหมายรองรับการ
ดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตในระยะยาว โดยให้ควบรวมกฎหมายกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นส่วนหนึ่งและให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา 2556 เป็นให้มีผลบังคับใช้ภายในปี
การศึกษา 2557 และดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตจนถึงปีการศึกษา 2557 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้กระทรวงการคลังเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
ท่ีมีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา 2557 ท้ังนี้  ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
9. เรื่อง รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี พ. ศ. 2555  
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม            
การค้ามนุษย์ ประจําปี พ. ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ( พม. )  เสนอ 
                  สาระสําคัญของสถานการณ์การค้ามนุษย์  สรุปได้ดังนี้ 
              ประเทศไทยยังคงมีสถานะของการค้ามนุษย์ 3 สถานะ คือ ประเทศต้นทาง หมายถึง การเป็น
ประเทศท่ีมีการส่งเด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ ประเทศทางผ่าน หมายถึง การเป็นประเทศท่ีใช้เป็นเส้นทางผ่าน
ของการนําเด็กและหญิงไปค้าในประเทศอ่ืน และประเทศปลายทาง หมายถึง การเป็นประเทศท่ีมีการนําเด็กและหญิง
เข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิซ่ึงประเทศไทยมีกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยการใช้หลักการทํางานแบบสหวิชาชีพ  ประกอบด้วย การป้องกัน               
การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ และนโยบายการขับเคลื่อน นอกจากนี้ ยังมีความพยายามท่ีจะ                  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสกัดก้ันขบวนการค้า
มนุษย์และเพ่ิมความร่วมมือกับผู้เสียหายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด 
           ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงได้กําหนดให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระของประเทศ เพราะเห็นว่า
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยประเทศไทยยังเคารพ
และปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมท้ังพันธกรณีต่าง ๆ และเห็นความสําคัญของแรงงานท่ีทํางานใน           
ทุกภาคการผลิตซ่ึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไทยไร้ฝีมือท้ังท่ีทํางานใน
ต่างประเทศและในประเทศ และแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือท่ีทํางานในประเทศไทย จึงเร่งรัดให้มีการป้องกันและ
ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยใช้หลัก
นิติธรรมเป็นหลักประกันความม่ันคงว่า ทุกกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงหรือความเปราะบางจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
            ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์               
พ.ศ. 2554 – 2559  เป็นกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยื ด้วยการใช้
หลักการการทํางานแบบสหวิชาชีพและหลักการ 5Ps ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการป้องกัน (Prevention) การดําเนินคดี 
(Prosecution)  การคุ้มครองช่วยเหลือ ( Protection) นโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) และหุ้นส่วนความร่วมมือ 
( Partnership) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 โดยในแต่ละปีจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานการปฏิบัติให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และป้องกันมิให้ปัญหา
เกิดข้ึนอย่างรุนแรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2554 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ประจําปี พ. ศ. 2555 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน                     
ท่ีเก่ียวข้อง  รวมท้ังสิ้น 102,274,280 บาท และหน่วยงานราชการ   รวมท้ังองค์การเอกชนท่ีจดทะเบียนเป็นองค์กร
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ขอใช้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
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เ พ่ือดําเนินกิจการท้ังด้านการป้องกัน การดําเนินคดี และการคุ้มครองช่วยเหลือ เป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น                
10,997,077 บาท 
               สําหรับแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ             
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือสกัดก้ันขบวนการค้ามนุษย์และเพ่ิมความร่วมมือกับผู้เสียหาย              
ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด ดังนั้น จึงมีแนวทางดําเนินงานต่อไป ดังนี้ 
               1. เร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบประมง 
               2. เสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีให้แก่บุคลากร         
ท่ีเก่ียวข้อง  
               3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ขยายผลปราบปรามและจับกุมขนวนการค้ามนุษย์ 
               4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคม รวมท้ังพัฒนากระบวนการส่งกลับและการคืนสู่
สังคม 
                5. เสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ 
               6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกําหนดมาตรการและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์                
ให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
               7. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปีงบประมาณ 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 
2557 รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น 191,681,734,800 บาท ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 
4/2556 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ดังนี้ 
  1. งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 189,719,546,100 บาท 
  2. งบบริหารจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน 1,962,188,700 บาท 
 

แต่งตั้ง 
19.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเสนอแต่งต้ังนางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้ดํารง
ตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันท่ี 9 มกราคม 2556  ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
ดังนี้   
   องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือผู้แทน 
เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือผู้แทน ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ หรือผู้แทน    ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้แทน            
อธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู้แทน  
ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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หรือผู้แทน กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือผู้แทน นายกสมาคมสมาพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน นายกสมาคมโรงแรมไทย หรือผู้แทน ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน และ นายทวีศักด์ิ         
ธีระเกียรติกําจร ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จํากัด โดยมี ผู้อํานวยการ       
สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และเจ้าหน้าท่ีสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าท่ี  
  1. อํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  และกิจกรรมคู่ขนานอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
   2. วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 
ภายใต้เง่ือนไขของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
ITU TELECOM WORLD 2013   
   3. วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ITU TELECOM WORLD 
2013 ท้ังในและต่างประเทศ  
  4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานท่ีครอบคลุมถึง
เนื้อหาสาระของการจัดงาน การประมาณการค่าใช้จ่ายและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
    5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  ภายใต้
งบประมาณท่ีรัฐบาลได้จัดสรร เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์  
  6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม  
  7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ิมเติม  

 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการ
ระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 เสนอ ดังนี้  
   1. อนุมัติยกเลิกองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการ
จัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd 
APWS) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 และแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการ
ประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 ชุดใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีเสนอ  
   2. อนุมัติให้ขยายเวลาจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจากเดิมวันท่ี 16-20 พฤษภาคม 2556 เป็นวันท่ี 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
  คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ชุดใหม่ มีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าท่ี ดังนี้  
   องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ                      
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ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายอภิชาต อนุกูลอําไพ นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล โดยมี
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและ                     
อุทกภัยแห่งชาติ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าท่ี  
  1) กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุม และจัดการประชุมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  
   2) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น  
  3) ให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม  
 
  4. ขออนุมัติให้ข้าราชการมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อีกตําแหน่งหนึ่ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายอธิปัตย์ บํารุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กระทรวง
พลังงาน มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกตําแหน่งหนึ่ง เป็นเวลา 1 ปี ตามท่ี
ประธานกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเดิม
ต่อเนื่องและได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับอยู่เดิม ซ่ึงรวมถึงรถประจําตําแหน่งใน
อัตราของตําแหน่งสังกัดเดิมต่อไป  
 

1. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ 
นโยบายยางธรรมชาติเสนอ  
 

2. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายเชวงศักด์ิ เร่งไพบูลย์วงษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง  
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์)] แทนนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ซ่ึงลาออก ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

3. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ต้ังแต่
วันท่ี 4 มีนาคม 2556 คงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่ออีกหนึ่งวาระ จํานวน 2 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
ดังนี้ 1. นายจิรเดช วรเพียรกุล ผู้ช่วยรฐัมนตรีประจํากระทรวงการคลัง 2. นางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ   
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
 
 
 

4. การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดประสบภัยแล้ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ ดังนี้  
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   1. มอบหมายรัฐมนตรีทําหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีประสบภัยแล้งเพ่ิมเติม 8 จังหวัด ได้แก่        
จ.ร้อยเอ็ด สกลนคร ปราจีนบุรี น่าน กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และตรัง (รวมจังหวัดท่ีประสบภัยแล้งท้ังสิ้น 
37 จังหวัด) ดังนี้  

จังหวัด รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบ 
ร้อยเอ็ด  
สกลนคร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) 

แม่ฮ่องสอน 
ชัยนาท 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กําแพงเพชร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
ปราจีนบุรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายฐานิสร์ เทียนทอง) 
น่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว) 
ตรัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ) 

   2. ปรับเปล่ียนผู้กํากับดูแลพ้ืนท่ี ดังนี้  
จังหวัด รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบ 

ตาก เปลี่ยนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักด์ิ         
เล็กอุทัย) เป็น รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ 
รัตนากร  

พิษณุโลก  
สุโขทัย  

เปลี่ยนจาก รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร 
เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์      
พงษ์พานิช  

 
  9. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปา
ส่วนภูมิภาค จํานวน 7 คน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (บุคคลในบัญชีรายชื่อ) ประธานกรรมการ 2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต (บุคคลในบัญชีรายชื่อ) กรรมการ 3. นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมท่ีดิน กรรมการ                
4. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 5. นางชูจิรา กองแก้ว 
ข้าราชการบํานาญ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ) กรรมการ 6. พันตํารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตข้าราชการตํารวจ 
กรรมการ  7. นายอัมภัส ป่ินวนิชย์กุล กรรมการ 8. นายรอยล จิตรดอน ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป   
 
 
 

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


