
http://www.thaigov.go.th                                                      วันท่ี 30 เมษายน 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           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

  

กฎหมาย 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
     การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุ
     ก่อนกําหนด)  
                   6.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

  เง่ือนไข เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
 

เศรษฐกิจ – สังคม  
  7.  เรื่อง  ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2557  
  11.  เรื่อง  การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  13.  เรื่อง   สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
  14.  เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
 

แต่งตั้ง 
  20.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ 
 2.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง 
  ประเทศไทย  
  3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงพลังงาน)  
 4.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
 5.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
  และปราบปรามยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม)  
 6.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย 
  ข้าราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 7.    การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็ก
        ในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
 

***************************************************** 
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กฎหมาย 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้    
   ข้อเท็จจริง  
  กค. เสนอว่า  
  1. โดยท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร กําหนดให้เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้รับเม่ือออกจากราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ โดยมี
ผลใช้บังคับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  
   2. แต่โดยท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันภายในปี พ.ศ. 2555 ประกอบกับ
เพ่ือเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (10 เมษายน 2555) และเพ่ือให้ผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการฯ 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี 272 (พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 
2551 เป็นต้นไป โดยให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้กฎกระทรวง ฉบับท่ี 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการ
อนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ําตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี                    
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “อิเล็กทรอนิกส์” 
  2. กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายมีอํานาจในการออกประกาศหรือ
ระเบียบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และการให้บริการผู้ประกอบการตามข้ันตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการส่งออกน้ําตาลทรายผ่านระบบ National Single 
Window ได้ 
 

เศรษฐกิจ – สังคม  
7. เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2557  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  จํานวน 2,436.442 ล้านบาท  
และ 1,524.835 ล้านบาท ตามลําดับ และให้ท้ังสองหน่วยงานดังกล่าวกู้เงินเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
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ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามกรอบวงเงินท่ีเสนอ โดยรัฐรับภาระหนี้และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ 
และคํ้าประกันการกู้เงิน  พิจารณาวิธีการกู้เงิน  รายละเอียดและเง่ือนไขในการกู้เงินต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ   
    
11. เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้  

1. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวง  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  

2. ให้สํานักงบประมาณนําข้อเสนอตามข้อ 1 ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทําเป็นร่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเอกสารประกอบงบประมาณ โดยให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงบประมาณทราบโดยตรง  ก่อนนําไปจัดพิมพ์เป็นร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนําเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2556 และนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไป 
 
13. เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้  
  สาระสําคัญ 
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน                   
โดยสอบถามประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 
27,960 ครัวเรือนต่อเดือน สําหรับในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้ว่างงาน
ลดลง 1.1  หม่ืนคน (จาก 2.56 แสนคน เป็น 2.45 แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 หาก
เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 7.6 หม่ืนคน (จาก 3.21 แสนคน เป็น 2.45 
แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังนี้  

1. ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น 39.34 ล้านคน ประกอบด้วย              
ผู้มีงานทํา 38.81 ล้านคน  ผู้ว่างงาน 2.45 แสนคน และผู้ท่ีรอฤดูกาล 2.85 แสนคน ท้ังนี้ ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน            
มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 5.4 แสนคน (จาก 38.80 ล้านคน เป็น 39.34 ล้านคน)  

2. ผู้มีงานทํา  ผู้มีงานทํา 38.81 ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 7.5  
แสนคน (จาก  38.06 ล้านคน เป็น 38.81 ล้านคน) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 ซ่ึงมีผู้ทํางานเพ่ิมข้ึนและลดลงในสาขา
ต่าง ๆ  ได้ดังนี้  
   2.1 ผู้ทํางานเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม 3.3 แสนคน (จาก 13.45 ล้านคน 
เป็น 13.78 ล้านคน) สาขาการก่อสร้าง 2.4 แสนคน  (จาก 2.54 ล้านคน เป็น 2.78 ล้านคน) สาขาท่ีพักแรมและการ
บริการด้านอาหาร 1.7 แสนคน (จาก 2.36 ล้านคน เป็น 2.53 ล้านคน) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 7.0 หม่ืนคน (จาก 6.11 ล้านคน เป็น 6.18 ล้านคน) สาขาการผลิต 5.0 หม่ืนคน (จาก 
5.98 ล้านคน เป็น 6.03 ล้านคน) สาขาการบริหารราชการ  การป้องกันประเทศ 4.0 หม่ืนคน (จาก 1.68 ล้านคน 
เป็น 1.72 ล้านคน) สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 3.0 หม่ืนคน (จาก 0.10 ล้านคน เป็น 0.13 ล้านคน)  
   2.2 ผู้ทํางานลดลง ได้แก่  ผู้ทํางานสาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ  เช่น กิจกรรมบริการ
สุขภาพร่างกาย  การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น 6.0 หม่ืนคน (จาก 0.72 ล้านคน เป็น 0.66 ล้าน
คน) สาขาเพ่ือกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3.0 หม่ืนคน (จาก 0.43 ล้านคน เป็น 0.40 ล้านคน) เป็นต้น  
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  3.  ผู้ว่างงาน  
   3.1 ผู้ว่างงานท่ัวประเทศมีจํานวน 2.45 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.6 ของ
กําลังแรงงานรวม (ลดลง 1.1 หม่ืนคน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555) ประกอบด้วย ผู้ว่างงาน           
ท่ีไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.02 แสนคน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ว่างงานท่ีเคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.43 แสนคน โดย
เป็นผู้ว่างงานท่ีมาจากภาคการผลิต 7.6 หม่ืนคน ภาคการบริการและการค้า 4.9 หม่ืนคน และภาคเกษตรกรรม 1.8            
หม่ืนคน  
   3.2 ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.13 แสนคน ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 4.5 หม่ืนคน  ระดับประถมศึกษา 4.5 หม่ืคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.6 หม่ืนคน และไม่มีการศึกษา
และตํ่ากว่าประถมศึกษา 6.0 พันคน  
   3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.8 หม่ืนคน ภาคกลาง 6.0 หม่ืนคน 
ภาคใต้ 4.6 หม่ืนคน กรุงเทพมหานคร 2.5 หม่ืนคน และภาคเหนือ 1.6 หม่ืนคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.8 รองลงมาเป็นภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 0.6 และภาคเหนือร้อยละ 0.2  
 
14. เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Waseda 
University International e-Government Ranking 2013 โดยการจัดอันดับของ Waseda University ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้  

สาระสําคัญของรายงานการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากลของ Waseda 
University International e-Government Ranking 2013 ซ่ึงจัดทําโดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่น มีวัตถุประสงค์คือ การทําให้เกิดการเชื่อมโยงในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือประชาชน 
(Connected Government for the People) ซ่ึงประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอันดับท่ี 20 จาก 55 ประเทศท่ัวโลกเป็นการขยับสูงข้ึน 3 อันดับ จากปี พ.ศ. 2555 ท่ีอยู่ในอันดับ 
23 จาก 55 ประเทศ โดยอยู่ในลําดับท่ี 2 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และอยู่ในอันดับท่ี 
9 จาก 20 ประเทศของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC) จากรายงานดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความพยายามในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ซ่ึงทําให้เห็นถึงจุดแข็งท่ีจะต้องส่งเสริมและจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขและปรับปรุงต่อไป  
  ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดังจะเห็นได้จากได้มีการ
กล่าวถึงในแผนระดับชาติ เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.
2552-2556) หรือแม้กระท่ังได้มีการระบุไว้ใน กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ซ่ึงถือเป็นกรอบนโยบายในระยะยาว ท่ีแสดงถึงเป้าหมายของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปัจจุบันหน่วยงานระดับสากลมีบทบาทในการผลักดันการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จาก องค์การสหประชาชาติ มีการจัดทํา “United Nations e-Government 
Readiness” และ สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่น ได้มีการจัดทํา “Waseda 
University International e-Government Ranking” เป็นต้น ซ่ึงแต่ละหน่วยงานได้กําหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองต่างๆ ซ่ึงทําให้แต่ละประเทศมีทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือยกระดับการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และใช้เ ป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้กับประเทศของตนได้อย่าง                        
มีประสิทธิภาพ 
  ในระยะเวลากว่า 2 ปีท่ีผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผลักดันงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ประเทศไทย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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  (1) การศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์     ซ่ึงจาก
การศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากล อาทิ การ์ทเนอร์ (Gartner) สถาบันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่น และองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น พบว่า แนวโน้มการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากลนั้นได้ให้ความสําคัญกับหลักการ Open Government ซ่ึงประกอบไปด้วย                
1) ความโปร่งใส (Transparency) 2) ความร่วมมือ (Collaboration) และ 3) การมีส่วนร่วม (Participation)                      
ท้ังนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นว่า
ประเทศไทยควรมีการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับประเทศไทย (Thailand                            
e-Government Readiness Framework) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนิน
โครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ นอกจากนั้นแล้วหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และนําไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย 
  (2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศไทย เช่น โครงการ
พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และ 
โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud) เป็นต้น 
  (3) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เช่น หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์    (e-Government 
Executive Program) และหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จําเป็นต้องประกอบด้วยหลายปัจจัยท่ีสําคัญ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐโดยยึดเอาประชาชนเป็นท่ีต้ัง (e-Government for the People) และก้าวไปสู่
การเป็น SMART Thailand 

 

แต่งตั้ง 
20. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางสาวเพชรวรรณ  พ่ึงรัศมี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) กลุ่มงานสนับสนุนประเมินผลและพัฒนาแผนงานวัณโรค  กลุ่มวัณโรค สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงาน
สนับสนุนประเมินผลและพัฒนาแผนงานวัณโรค กลุ่มวัณโรค สํานักโรคเอดส์ วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน 2555  ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ 
ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทย จํานวน 4 คน ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ประกอบด้วย 1. นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ 2. นายมุข     
สุไลมาน 3. นายอรุณ บุญชม 4. นายวุฒิวัย หวังบู่ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  
 
  3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
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  4. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุด
ใหม่ จํานวน 12 คน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบ
กําหนดสองปีตามวาระแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ กระทรวงพาณิชย์ 1. นางพฤฒิพร 
เนติโพธิ์ 2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ 3. พันตํารวจโท ไพโรจน์ ปัญจประทีป (ภาคเอกชน) กระทรวงการคลัง         
1. นายกุลิศ สมบัติศิริ 2. นางดนุชา ยินดีพิธ 3. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน   
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1. นายพงษ์ศักด์ิ  อัสสกุล 2. นายไพรัช บูรพชัยศรี 3. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1. นายกิตติ ต้ังจิตรมณีศักดา 2. นายเจน นําชัยศิริ 3. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  
 
  5. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังพลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง    
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง 
มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2556 ซ่ึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้อง ท้ังนี้ ให้
พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ยังคงดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ต่อไป โดยให้นับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งต่อเนื่อง และยังคงเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง ส่วนกรณีเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้ให้กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาร่วมกันต่อไป ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
  6. การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา        
(นักบริหารระดับสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้กําหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์
อ่ืนท่ีได้รับอยู่เดิม ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
ท้ังนี้ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของท้ังสองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว   
 
  7. การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็ก                
ในรูปแบบท่ีเลวร้ายเพ่ิมเติม จํานวน 5 ราย ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  ดังนี้  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรรมการ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการ
กลุ่มแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน สํานักคุ้มครองแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน               เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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