
http://www.thaigov.go.th                                                      วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556         
  
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห(องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ9 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป:นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ9  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร(อมด(วย นายภักดีหาญส9                                        
หิมะทองคํา  ร(อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน9 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได(แถลงขDาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได(ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  3.  เรื่อง  รDางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แหDง  
    พระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 รวม 2 ฉบับ 
  4.  เรื่อง  รDางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหDงรัฐสภา พ.ศ. 2556 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
   6.  เรื่อง  ความคืบหน(าเก่ียวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพ่ือการควบคุมและสDงเสริมการ
    ปลูกพืชกัญชง (เฮมพ9) เป:นพืชเศรษฐกิจ  
  10.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจDายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจDายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป:น เพ่ือเป:นคDาใช(จDายในการจัดงาน 
    วันวิสาขบูชาประจําปQ 2556 
 

แต�งตั้ง 
  16.   เรื่อง  แตDงต้ัง 
 1.   ขออนุมัติการเปRดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจํา 
   จังหวัดเชียงใหมD พร(อมขอแตDงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรีย 
   ประจําจังหวัดเชียงใหมD  

2.  การขออนุมัติเปRดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูประจํา 
  ประเทศ ไทย  
3.  รัฐบาลสาธารณรัฐบอตสวานาเสนอขอแตDงต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
4.  รัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร9เสนอขอแตDงต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
5.  รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแตDงต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
6.  การแตDงต้ังผู(ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงการ 
  ทDองเท่ียวและกีฬา  
7.  รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอขอแตDงต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
8.  การแตDงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและ 
  สDงเสริมผู(มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลย ี
9.  การแตDงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
  บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
10. ขออนุมัติแตDงต้ังข(าราชการพลเรือนสามัญให(ดํารงตําแหนDงประเภท 
  บริหารระดับสูง (กระทรวงการทDองเท่ียวและกีฬา)  
11. แตDงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
  บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร9แหDงชาติ  

 
******************************* 
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กฎหมาย 
3. เรื่อง ร�างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห�งพระราชบัญญัติป*องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรDางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 13 
ทวิ แหDงพระราชบัญญัติปIองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
โดยสDงรDางประกาศดังกลDาวให(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือหนDวยงานท่ีเก่ียวข(องกDอน   
  สาระสําคัญของร�างประกาศ 
  1. ร�างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่องกําหนดประเภทสถานประกอบการ
ท่ีอยู�ภายใต7บังคับของมาตรการป*องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ เป:นการแก(ไขเพ่ิมเติมประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2543) เรื่อง กําหนดประเภทสถาน
ประกอบการท่ีอยูDภายใต(บังคับของมาตรการปIองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ โดยกําหนดให(สถานท่ีหรือท่ีเก็บสินค(าซ่ึงผู(ประกอบการขนสDงใช(ประกอบกิจการขนสDงสินค(าหรือพัสดุ
ภัณฑ9รวมถึงการรับฝากสิ่งของในกิจการขนสDงคนโดยสาร ยกเว(นสิ่งของดังกลDาวเป:นเครื่องเดินทางหรือสัมภาระติดตัว
คนโดยสาร เป:นสถานประกอบการท่ีอยูDภายใต(บังคับของมาตรการปIองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  (รDางข(อ 1 เพ่ิมข(อ 1 (7)) 
  2. ร�างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรื่อง กําหนดมาตรการป*องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ รวม 2 ฉบับ เป:นการแก(ไขเพ่ิมเติม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2543) เรื่อง มาตรการปIองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ดังนี้ 
   2.1 กําหนดให(เจ(าของหรือผู(ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนสDงมีหน(าท่ีจัดให(มีการ
บันทึกรายละเอียดชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู(สDงและผู(รับ
สินค(าหรือพัสดุภัณฑ9หรือผู(ฝากสิ่งของในการขนสDงคนโดยสาร ยกเว(นสิ่งของท่ีเป:นเครื่องเดินทางหรือสัมภาระติดตัว
คนโดยสาร พร(อมสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวข(อง โดยให(จัดเก็บบันทึกและเอกสารดังกลDาวเพ่ือประโยชน9ในการสืบสวน 
   2.2 กําหนดให(เจ(าของหรือผู(ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนสDงมีหน(าท่ีแจ(งหรือชี้แจง
รายละเอียดท่ีได(บันทึกไว(หรือสDงเอกสารท่ีเก่ียวข(อง เม่ือเจ(าพนักงานสอบถาม เรียกหรือแจ(งให(สDง 
   2.3 กําหนดมาตรการบางอยDางให(เหมาะสมกับสถานประกอบการขนสDงโดยเจ(าของหรือ          
ผู(ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนสDงได(รับการยกเว(นไมDต(องจัดทําปIายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับพิษภัยหรืออัตรา
โทษตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดตามความในข(อ 3 แหDงประกาศฉบับนี้ 
   2.4 กําหนดให(เจ(าของหรือผู(ดําเนินกิจการสถานประกอบการขนสDงมีหน(าท่ีปRดประกาศ
ข(อความวDายาเสพติดเป:นสิ่งของผิดกฎหมายและต(องห(ามในการขนสDงโดยเด็ดขาดในบริเวณสถานประกอบการหรือ          
ท่ีเก็บสินค(า หรือพิมพ9หรือประทับข(อความดังกลDาวบนใบกํากับของหรือใบตราสDง 
   2.5 กําหนดให(เจ(าพนักงานรายงานเลขาธิการคณะกรรมการปIองกันและปราบปราม            
ยาเสพติดเพ่ือมีหนังสือตักเตือน หากเจ(าพนักงานตรวจพบวDาเจ(าของหรือผู(ดําเนินกิจการสถานประกอบการมิได(ปฏิบัติ
ตามข(อ 2/1 หรือข(อ 3/1 และหากยังไมDปฏิบัติตาม ให(ถือวDาเป:นการฝ^าฝ_นหรือไมDปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 
4. เรื่อง ร�างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห�งรัฐสภา พ.ศ. 2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรDางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหDงรัฐสภา พ.ศ. 
2556 (ต้ังแตDวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ และให(ดําเนินการตDอไปได( 
 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
6. เรื่อง ความคืบหน7าเก่ียวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพ่ือการควบคุมและส�งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ?)  
เป@นพืชเศรษฐกิจ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน(าเก่ียวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพ่ือการควบคุมและ
สDงเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ9)  เป:นพืชเศรษฐกิจ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ   
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สาระสําคัญของเรื่อง  
สธ. รายงานว�า 

     1. ป̀จจุบันพืชกัญชงจัดเป:นยาเสพติดให(โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข            
ฉบับท่ี 135   (พ.ศ. 2539) ซ่ึงประกาศฯ กําหนดให(กัญชา (Cannabis) ซ่ึงหมายความรวมถึงทุกสDวนของพืชกัญชา 
(Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารตDางๆ ท่ีมีอยูDในพืชกัญชา เชDน ใบ  ดอก   ยอด 
ผล ยาง และลําต(น เป:นต(น เป:นยาเสพติดให(โทษในประเภท 5 ดังนั้น พืชกัญชง ซ่ึงมีชื่อทางวิทยาศาสตร9วDา 
Cannabis sativa L. ssp. sativa จึงจัดเป:นยาเสพติดให(โทษในประเภท 5 ด(วย 
 2. ตามมาตรา 26 แหDงพระราชบัญญัติยาเสพติดให(โทษ พ.ศ. 2522 กําหนดให(การขอรับใบอนุญาต
ผลิต จําหนDาย นําเข(า สDงออก หรือมีไว(ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให(โทษในประเภท 5 จะต(องได(รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวDาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให(โทษเป:นรายๆ ไป 

3. ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งท่ี  
1/2556 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ9 2556 ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี เป:นประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ มีความเห็นให(
หนDวยงานท่ีเก่ียวข(องพิจารณาดําเนินการปรับแก(กฎหมายเพ่ือควบคุมและสDงเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ9) เป:นพืช
เศรษฐกิจ และรายงานความคืบหน(าตDอคณะรัฐมนตรี 
 4.   คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ9และควบคุมการปลูกกัญชง ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ9 2556 และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให(โทษ ในการประชุมครั้งท่ี 333-3/2556 เม่ือ
วันท่ี 8 มีนาคม 2556 ได(พิจารณาและมีมติเห็นชอบให(แก(ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 135 (พ.ศ. 2539) 
และจัดทํารDางกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ9การอนุญาตและควบคุมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ9) เพ่ือสDงเสริมการ
ปลูกพืชกัญชงเป:นพืชเศรษฐกิจ 
 5. สธ. ได(พิจารณากรอบระยะเวลาการดําเนินงานการออกประกาศฯ และจัดทํารDางกฎกระทรวงฯ 
ดังนี้ 
    - การแก(ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 135 (พ.ศ.2539) ให(แล(วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
    - การจัดทํารDางกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ9การอนุญาตและควบคุมการปลูกพืช           
กัญชง (เฮมพ9) ให(แล(วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
 
10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ�ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป@น เพ่ือเป@นค�าใช7จ�ายในการจัดงานวันวิสาขบูชาประจําปC 2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให(สํานักงานพระพุทธศาสนาแหDงชาติ (พศ.)  ใช(จDายงบประมาณรายจDาย
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจDายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป:น เพ่ือเป:นคDาใช(จDายในการ
จัดงานวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปQ 2556 ในกรอบเงิน 56,304,000 บาท ตามท่ี พศ.  สํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ  
                   สาระสําคัญของเรื่อง สํานักงานพระพุทธศาสนาแหDงชาติได(จัดงานในนามรัฐบาลไทย เริ่มต้ังแตD
วันท่ี 18-24 พฤษภาคม 2556 เพ่ือให(ชาวพุทธนานาชาติรู(จักประเทศไทย ในฐานะเป:นศูนย9กลางพระพุทธศาสนาโลก 
ขณะเดียวกันจะต(องทําให(ชาวพุทธ ในเมืองไทยเกิดความต่ืนตัวมากข้ึนด(วย โดยมีองค9กรตDาง ๆ รDวมกันขับเคลื่อน
พร(อมท้ังเชิญแขกของรัฐบาล และผู(นําชาวพุทธนานาชาติเข(ารDวมงาน และขอความรDวมมือหนDวยงานภาครัฐและ
เอกชนให(มีสDวนรDวมในการจัดงานอยDางยิ่งใหญD ใช(สถานท่ีท่ีเป:นสัญลักษณ9 โดยกําหนดให(พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
เป:นศูนย9กลางการจัดงานและสถานท่ีจัดงานอ่ืน ๆ เพ่ือให(พุทธศาสนิกชนได(รDวมกิจกรรมอยDางเป:นเอกภาพ พร(อม
เพรียงกัน รูปแบบการจัดงาน ประกอบด(วย 
                   1. ด(านการศึกษา การเผยแผD มุDงเน(นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผD และการมีสDวนรDวมของ
องค9กรทุกภาคสDวน และประชาชน โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหDงชาติเป:นหนDวยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการ
จัดกิจกรรม 
                   2. ด(านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติใน
หัวข(อ “การศึกษากับความเป:นพลเมืองโลก:มุมมองพระพุทธศาสนา” โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป:นหนDวยงานหลักรDวมกับหนDยวงานอ่ืน ๆ การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในตDางประเทศ และการ
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ประชุมผู(นําพุทธศาสนาโลก เพ่ือสร(างการมีสDวนรDวมและ กระบวนการสDงเสริมศูนย9กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยมี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหDงชาติเป:นหนDวยงานหลัก 
                   3. ด(านปฏิบัติบูชา มุDงเน(นการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ9 และประชาชนท่ัวไป 
 

แต�งตั้ง 
16.  เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. ขออนุมัติการเปDดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหม� พร7อม
      ขอแต�งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหม�  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียเสนอเปRดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหมD โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 11 จังหวัด ได(แกD เชียงใหมD เชียงราย ตาก 
นDาน พะเยา แพรD แมDฮDองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ9 และแตDงต้ัง นายนีโคเลาส9 พราเชนสกี                  
(Mr. Nikolaus Prachensky) เป:นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหมD โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุม 11 จังหวัด ได(แกD เชียงใหมD เชียงราย ตาก นDาน พะเยา แพรD แมDฮDองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และ
อุตรดิตถ9 สืบแทน นายประวิทย9 อัครชิโนเรศ ตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศเสนอ  
   

1. การขออนุมัติเปDดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเปRดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูประจําประเทศไทย เพ่ือ
เป:นชDองทางในการสDงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ9ระหวDางประเทศไทยกับสาธารณรัฐวานูอาตูให(ใกล(ชิดกันมากข้ึน 
โดยเฉพาะด(านเศรษฐกิจ การค(า การลงทุน และการติดตDอระหวDางประชาชน ตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศเสนอ  
 

2. รัฐบาลสาธารณรัฐบอตสวานาเสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได(รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต( วDา รัฐบาลสาธารณรัฐบอตสวานามีความประสงค9ขอแตDงต้ัง นายเจคอบ ดี. อึนกาเต (Mr. Jacob D. 
Nkate) ให(ดํารงตําแหนDงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู(มีอํานาจเต็มแหDงสาธารณรัฐบอตสวานาประจําประเทศไทยคนใหมD 
โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงโตเกียว สืบแทน นายพูลาเอนต9เล ทูเมดีโซ เคโนซี (Mr. Pulaentle Tumediso Kenosi) 
ตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศเสนอ  
 

3. รัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร?เสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได(รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ
อินเดีย วDา รัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร9มีความประสงค9ขอแตDงต้ัง นายอาลี อิลเลียสซู (Mr. Ali Illiassou) ให(ดํารง
ตําแหนDงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู(มีอํานาจเต็มแหDงสาธารณรัฐไนเจอร9ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถ่ินพํานัก      
ณ กรุงนิวเดลี ตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศเสนอ  
 

4. รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได(รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ9ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย วDา รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียมีความประสงค9ขอแตDงต้ัง นายมูรอด เบลฮัสเซน (Mr. Mourad Belhassen) 
ให(ดํารงตําแหนDงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู(มีอํานาจเต็มแหDงสาธารณรัฐตูนิเซียประจําประเทศไทยคนใหมD โดยมีถ่ิน
พํานัก ณ กรุงจาการ9ตา สืบแทน นายมุฮัมมัด ฮัสซัยรี (Mr. Mohamed Hassairi) ตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศ
เสนอ  
 

5. การแต�งตั้งผู7ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อผู(ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการทDองเท่ียวและกีฬา (กก.)  โดยรัฐมนตรีวDาการกระทรวงการทDองเท่ียวและกีฬาได(
แตDงต้ังนายเสกสรร นาควงศ9 รองปลัดกระทรวงการทDองเท่ียวและกีฬา เป:นผู(ปฏิบัติหน(าท่ี ปคร. ของ กก.  
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6. รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอ ขอแต�งตั้งเอกอัครราชทูตประจํา
ประเทศไทย  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได(รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร9 
มาเลเซีย วDา รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสมีความประสงค9ขอแตDงต้ัง นายเปร็มดัต ดุงกูร9 (Mr. Premdut Doongoor) 
ให(ดํารงตําแหนDงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู(มีอํานาจเต็มแหDงสาธารณรัฐมอริเชียสประจําประเทศไทยคนใหมD โดยมีถ่ิน
พํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร9 สืบแทน นายไศเลนทร9 กุมาร สิงห9 ดูโซโวธ (Mr. Shailendra Kumar Singh 
Dusowoth) ตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศเสนอ  
   

7. การแต�งตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและส�งเสริมผู7มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตDงต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและ
สDงเสริมผู(มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลย ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีองค9ประกอบ
และอํานาจหน(าท่ี  ดังนี้  
  องค?ประกอบ  รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีวDาการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นรองประธานกรรมการ หัวหน(าสDวนราชการ จํานวน 11 คน 
ประธานกรรมการสถาบันสDงเสริมการสอนวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหDงประเทศไทย 
กรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน รDวมเป:นกรรมการ ผู(อํานวยการสถาบันสDงเสริมการสอนวิทยาศาสตร9และ
เทคโนโลยี  เป:นกรรมการและเลขานุการ รองผู(อํานวยการสถาบันสDงเสริมการสอนวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี  
เป:นกรรมการและผู(ชDวยเลขานุการ  รวมกรรมการจํานวน 25 คน   
  อํานาจหน7าท่ี  

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานพัฒนาและสDงเสริมผู(มีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร9 คณิตศาตร9และเทคโนโลยี  

2. บริหารและกํากับดูแลแผนปฏิบัติการพัฒนาและสDงเสริมผู(มีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร9 คณิตศาสตร9 และเทคโนโลยี เพ่ือสร(างนักวิทยาศาสตร9 นักวิจัย และการผลิตครูวิทยาศาสตร9 
คณิตศาสตร9  ท้ังด(านคุณภาพ และปริมาณ ตามนัยข(อ 1 เพ่ือให(ได(นักวิทยาศาสตร9 นักวิจัย ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ 
ได(ครูมืออาชีพสายวิทยาศาสตร9 คณิตศาสตร9 สอดคล(องกับความต(องการของประเทศ เพ่ือเสริมสร(างความสามารถใน
การแขDงขัน และเพ่ือเตรียมความพร(อมสําหรับก(าวสูDประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. สนับสนุนหนDวยงานตDาง ๆ  ท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีท่ีสําคัญตDออนาคตของชาติ โดยเฉพาะด(านการพัฒนาและสDงเสริมผู(มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร9 คณิตศาสตร9และเทคโนโลยี  ให(ประสานความรDวมมือกันอยDางจริงจัง และสร(างเครือขDายการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ 

4. แตDงต้ังคณะอนุกรรมการ และ / หรือ คณะทํางานได(ตามความเหมาะสม เพ่ือให(การพัฒนาและ 
สDงเสริมผู(มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร9 คณิตศาสตร9และเทคโนโลยี  เป:นไปตามวัตถุประสงค9 เปIาหมาย และ
สอดคล(องกับนโยบายและทิศทางท่ีกําหนดไว(ในข(อ 1  
 

8. การแต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู7ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จํานวน 8 คน แทนชุดเดิมท่ีครบวาระ  4 ปQ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร9และ
เทคโนโลยีเสนอ  ดังนี้   รองศาสตราจารย9 วีระพงษ9 แพสุวรรณ ประธานกรรมการ โดยกรรมการ ผู(ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด(วย นายจิโรจ  สินธวานนท9 ศาสตราจารย9 เกียรติคุณ ถิรพัฒน9 วิลัยทอง นางพรรณี แสงสันต9 ผู(ชDวย
ศาสตราจารย9 พรสวาท วัฒนกูล นายวีระยุทธ ป̀�นนDวม นายสักกฉัฐ ศิวะบวร และนายสุเมธ แย(มนุDน  
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9. ขออนุมัติแต�งตั้งข7าราชการ พลเรือนสามัญให7ดํารงตําแหน�ง
ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ัง  นายขจร วีระใจ รองอธิบดีกรมการทDองเท่ียว ให(ดํารงตําแหนDง 
ผู(ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทDองเท่ียวและกีฬา ตามท่ีกระทรวงการทDองเท่ียวและ
กีฬาเสนอ  ต้ังแตDวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ แตDงต้ังเป:นต(นไป เพ่ือทดแทนตําแหนDงท่ีวDาง  
 

10. แต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู7ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร?แห�งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติแตDงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร9แหDงชาติ จํานวน 7 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได(ดํารงตําแหนDงครบวาระสามปQแล(ว ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีเสนอ  ดังนี้  นายไพรัช ธัชยพงษ9 ประธานกรรมการ กรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด(วย นายณรงค9ศักด์ิ ผ(าเจริญ นายอารี สวัสดี นายชาวันย9 สวัสด์ิ-ชูโต นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นาง
ภูวษา สินธุวงศ9  นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน9   
 
 

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


