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  วันนี้ (17 กันยายน 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห'องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ9 ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว;าการ
กระทรวงกลาโหม เป=นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ9  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร'อมด'วย นายภักดีหาญส9                
หิมะทองคํา และร'อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได'แถลงข;าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได'ดังนี้ 

 
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง ร;างพระราชกฤษฎีกากําหนดให'พนักงานและลูกจ'างขององค9กรปกครองส;วน 
    ท'องถ่ินใช'สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห;งพระราชบัญญัติ  
    หลักประกันสุขภาพแห;งชาติ พ.ศ. 2545 พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร;างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
  4.  เรื่อง  (ร;าง) ยุทธศาสตร9การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา  
    (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  5.  เรื่อง  สรุปสถานการณ9นักท;องเท่ียว ระหว;างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
  6.  เรื่อง  การเป=นเจ'าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย 
    พ.ศ. 2558 
  7.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งท่ี 10/2556 
 

แต�งตั้ง 
  14.   เรื่อง  แต;งต้ัง 
 1.  ขออนุมัติเป[ดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิและแต;งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ
  นิการากัวประจํากรุงเทพมหานคร 
 2.  การแต;งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหน;งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ 

 3.  การแต;งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญให'ดํารงตําแหน;งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  

4. คําสั่งแต;งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ป] วันพระราช
 สมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 

5. ขออนุมัติเป[ดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟ[ลิปป[นส9ประจําจังหวัด
 เชียงใหม;  

6. แต;งต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหน;งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน;งผู'ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู'ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตรี)  

7. ขออนุมัติต;อเวลาการดํารงตําแหน;งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 1  
8. แต;งต้ังข'าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
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9. แต;งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
10. แต;งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน  
11. การเสนอแต;งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม

พระราชบัญญัติอ'อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
12. การพิจารณาแต;งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค9การมหาชน)  

13. ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์  
14. ให'กรรมการผู'ช;วยรัฐมนตรีคงอยู;ปฏิบัติหน'าท่ีอีกหนึ่งวาระ  

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

 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  

รับฟ;งได<ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร�างพระราชกฤษฎีกากําหนดให&พนักงานและลูกจ&างขององค*กรปกครองส�วนท&องถ่ินใช&สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขตามมาตรา 9 แห�งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2545 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝcาย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี   
(นายพงศ9เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการร;างพระราชกฤษฎีกากําหนดให'พนักงานและลูกจ'างขององค9กรปกครองส;วน
ท'องถ่ินใช'สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห;งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห;งชาติ พ.ศ. 2545               
พ.ศ. .... ตามท่ีรัฐมนตรีว;าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห;งชาติเสนอ และให'ส;ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให'รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะท่ี 2 
(ฝcายสังคมและกฎหมาย) และความเห็นของส;วนราชการท่ีเก่ียวข'องไปประกอบการพิจารณาด'วย แล'วดําเนินการ
ต;อไปได'  
   2. มอบหมายให'กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห;งชาติ รับประเด็น
อภิปรายและความเห็นของส;วนราชการท่ีเก่ียวข'องไปพิจารณาดําเนินการต;อไปด'วย  

 

3. เรื่อง ร�างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร;างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. เสนอว;า เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 
30 กันยายน 2556 แต;โดยท่ีขณะนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังมีราคาสูง ซ่ึงหากมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีน้ํามันดีเซลใน
ระยะนี้จะทําให'ประชาชนมีภาระค;าใช'จ;ายเพ่ิมสูงข้ึนอีก ดังนั้น เพ่ือเป=นการบรรเทาภาระค;าครองชีพของประชาชน 
จึงควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม;เกินร'อยละ 0.005  โดยน้ําหนัก 
ในอัตราภาษี 0.005 บาทต;อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร9ของกรดไขมันผสมอยู;ไม;น'อย
กว;าร'อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต;อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต;วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 
ตุลาคม 2556 
  สาระสําคัญของร�างประกาศ 
  กําหนดให'ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม;เกินร'อยละ 
0.005 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต;อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร9ของกรด
ไขมันผสมอยู;ไม;น'อยกว;าร'อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต;อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต;วันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 

 
เศรษฐกิจ – สังคม 

4. เรื่อง (ร�าง) ยุทธศาสตร*การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร;าง) ยุทธศาสตร9การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีใน
สถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559) ตามมติคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2556 และให'หน;วยงานท่ีเก่ียวข'องนํายุทธศาสตร9และกลยุทธ9ไปดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือนําแผนงาน
โครงการท่ีเป=นตัวอย;างไปดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร9การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 
2556 – 2559) สู;การปฏิบัติต;อไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ  
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  (ร�าง) ยุทธศาสตร*การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559) ได'ผ;านการ
พิจารณาจากผู'มีส;วนเก่ียวข'อง เพ่ือปรับปรุงแก'ไขให'สมบูรณ9แล'ว โดยเยาวสตรีในสถานศึกษา หมายถึง สตรีท่ีศึกษา
อยู;ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด'วย 6 กลุ;ม ได'แก; 
  (1) สตรีท่ีกําลังศึกษาอยู;ในระดับชั้นอนุบาลในสถานศึกษา 
  (2) สตรีท่ีกําลังศึกษาอยู;ในระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา 
  (3) สตรีท่ีกําลังศึกษาอยู;ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต'นในสถานศึกษา 
  (4) สตรีท่ีกําลังศึกษาอยู;ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ประเภทการอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลปf                  
ชั้นกลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปชั้นกลาง 
  (5) สตรีท่ีกําลังศึกษาอยู;ในระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลปfชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิค
ชั้นสูง (ปทส.) และระดับปริญญาตรี 
  (6) สตรีท่ีกําลังศึกษาอยู;ในระดับสูงกว;าปริญญาตรี ซ่ึงมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนาศักยภาพ             
เยาวสตรีในการศึกษาทุกระดับการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับบทบาทสตรี ต้ังแต;ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา และ               
มีวัตถุประสงค9เพ่ือเป=นแนวทางในการดําเนินงานของหน;วยงานท่ีเก่ียวข'องกับการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี ท้ังภาครัฐ
และเอกชน องค9กรชุมชน องค9กรปกครองส;วนท'องถ่ิน และสถานศึกษานําไปใช'เป=นแนวทางในการพัฒนาศักภาพ
เยาวสตรีท้ังการพัฒนาเยาวสตรีทางร;างกาย จิตใจ และอารมณ9 การพัฒนาทักษะความรู'ด'านอาชีพ และศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ และการสร'างครอบครัวอบอุ;นและภูมิคุ'มกันตนเองจากภัยสังคมเพ่ือเป=นกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ โดยมี ยุทธศาสตร9หลัก 3 ยุทธศาสตร9 ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร*ท่ี 1 เสริมสร'างภูมิปgญญา ทักษะชีวิต และค;านิยมสร'างสรรค9 ธํารงไว'ซ่ึงคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค9ทางวัฒนธรรมของเยาวสตรีไทย 
  ยุทธศาสตร*ท่ี 2 ส;งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะอาชีพ พ้ืนฐาน และศักภาพทางเศรษฐกิจของ
เยาวสตรี และ 
  ยุทธศาสตร*ท่ี 3 เสริมสร'างครอบครัวอบอุ;น เยาวสตรีมีภูมิคุ'มกันตนเองต;อภัยคุกคามของปgญหา
สังคม 
 
5. เรื่อง สรุปสถานการณ*นักท�องเท่ียว ระหว�างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ9นักท;องเท่ียว ระหว;างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
ตามท่ีกระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กก. รายงานว;าสถานการณ9นักท;องเท่ียว ระหว;างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 มีสาะสําคัญ
สรุปได' ดังนี้ 
  1. นักท�องเท่ียว เดือนกรกฎาคม 2556 
      ในเดือนกรกฎาคม 2556 มีนักท;องเท่ียวเดินทางเข'ามาในประเทศไทย จํานวน 2,223,685 คน 
เพ่ิมข้ึน 407,971 คน จากช;วงเวลาเดียวกันของป]ท่ีผ;านมา หรือเพ่ิมข้ึนร'อยละ 22.47 โดยเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ
เกือบทุกภูมิภาค ยกเว'นภูมิภาคโอเชียเนีย และตะวันออกกลาง ท้ังนี้ ประเทศท่ีมีจํานวนนักท;องเท่ียวเดินทางเข'ามา
มากท่ีสุด 10 อันดับแรก ได'แก; จีน มาเลเซีย ญ่ีปุcน เกาหลี ลาว เวียดนาม สิงคโปร9 อินเดีย ออสเตรเลีย และรัสเซีย 
ตามลําดับ 
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  2. นักท�องเท่ียว ระหว�างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 
      ในช;วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 มีนักท;องเท่ียวเดินทางเข'ามาประเทศไทย จํานวน 
14,968,059 คน เพ่ิมข้ึน 2,533,002 คน หรือเพ่ิมข้ึนร'อยละ 20.37 โดยมีนักท;องเท่ียวเดินทางเข'ามาท;องเท่ียวใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย;างต;อเนื่อง ท้ังนี้ ภูมิภาคท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท;องเท่ียวสูงสุด 3 อันดับแรก ได'แก; 
เอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกา ตามลําดับ สําหรับประเทศท่ีมีจํานวนนักท;องเท่ียวเดินทางเข'ามามากท่ีสุด 10 
อันดับ ได'แก; จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญ่ีปุcน เกาหลี อินเดีย สหราชอาณาจักร ลาว ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตามลําดับ 
  3. ป@จจัยท่ีทําให&นักท�องเท่ียวเดินทางเข&ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
      การขยายตัวของการเดินทางท;องเท่ียวโลก ความนิยมต;อแหล;งท;องเท่ียวในประเทศไทย สินค'า
และบริการทางการท;องเท่ียวของไทยมีความหลากหลาย ประเทศไทยมีความคุ'มค;าทางการท;องเท่ียวสูง ประชาชนมี
ความเป=นมิตร สร'างความอุ;นใจและประทับใจให'แก;นักท;องเท่ียว และผลการดําเนินการตามแผนงานส;งเสริมและ
สนับสนุนด'านการท;องเท่ียวของกระทรวงการท;องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงมีส;วนสําคัญในการช;วยลดอุปสรรคด'านการ
เดินทางท;องเท่ียว ช;วยเสริมสร'างภาพลักษณ9 กระตุ'นและดึงดูดให'นักท;องเท่ียวเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมข้ึน อย;างไร
ก็ตาม ปgญหามัคคุเทศก9ขาดแคลนบางภาษา ปgญหาการหลอกลวง และการก;ออาชญากรรมแก;นักท;องเท่ียว อาจจะ
เป=นปgจจัยท่ีเป=นข'อจํากัดของนักท;องเท่ียวในการตัดสินใจเดินทางเข'ามาท;องเท่ียวประเทศไทย 
  4. แนวโน&มจํานวนนักท�องเท่ียว ปC 2556 
     องค9การการท;องเท่ียวโลก United Nations World Tourism Organization (UNWTO) คาดว;า
แนวโน'มการเดินทางท;องเท่ียวโลกในป] 2556 จะขยายตัวต;อเนื่องประมาณร'อยละ 3 – 4 จากป]ท่ีผ;านมา สําหรับ
ประเทศไทย นั้น จากการวิเคราะห9สถิติการเดินทางเข'ามาท;องเท่ียวของนักท;องเท่ียวในช;วง 7 เดือนแรกของป] 2556 
และแนวโน'มสถานการณ9การเดินทางท;องเท่ียวโลก ตลอดจนแผนงานและมาตรการด'านการพัฒนาแหล;งท;องเท่ียว 
การประชาสัมพันธ9และกระตุ'นตลาดของ กก. และหน;วยงานทุกภาคส;วนท่ีเก่ียวข'อง จึงคาดว;าจํานวนนักท;องเท่ียว
ของไทยในป] 2556 จะขยายตัวไม;ต่ํากว;าเปtาหมายท่ีวางไว' 
 
  5. ผู&เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต�างประเทศ ปC 2556 
     ระหว;างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 มีผู'เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต;างประเทศ 
จํานวน 4,706,805 คน เพ่ิมข้ึน 312,182 คน คิดเป=นร'อยละ 7.10 จากช;วงเวลาเดียวกันของป]ท่ีผ;านมา โดยผู'เดินทาง
ชาวไทยนิยมเดินทางไปท;องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป=นหลักและมีแนวโน'มเพ่ิมข้ึนอย;างต;อเนื่อง 
 
6. เรื่อง การเปEนเจ&าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป=นเจ'าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015                          
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ศธ. รายงานว;า 
  1. มูลนิธิส;งเสริมโอลิมป[กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร9ศึกษาในพระอุปถัมภ9สมเด็จ 
พระเจ'าพ่ีนางเธอ เจ'าฟtากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร9 (สอวน.) ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป=นองค9ประธานมูลนิธิฯ ร;วมกับ ศธ. กระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวง
การต;างประเทศ (กต.) มหาวิทยาลัยต;าง ๆ สถาบันส;งเสริมการสอนวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคม
วิทยาศาสตร9แห;งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ9จะเป=นเจ'าภาพจัดโครงการ Asian Science Camp 2015                
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558  ซ่ึง  Asian Science Camp จะจัดเป=นประจําทุกป]โดยประเทศไทยสมาชิกของ 
International Board of Asian Science Camp (IBASC) จะเวียนเป=นเจ'าภาพ ประเทศไทยในฐานะท่ีเป=นสมาชิก 
IBASC จึงได'แสดงเจตนารมณ9ขอรับเป=นเจ'าภาพจัด Asian Science Camp ในป] พ.ศ. 2558 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค9ประธานมูลนิธิ สอวน. ในวโรกาสท่ีจะทรงเจริญพระชนมายุ
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ครบ 60 พรรษา และท่ีประชุม IBSAC เห็นว;าประเทศไทยมีความพร'อมและมีศักยภาพ โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
และประสบการณ9ของประเทศไทยในการเป=นเจ'าภาพจัดการแข;งขันโอลิมป[กวิชาการระดับนานาชาติหลายต;อหลาย
ครั้ง จึงมีมติให'ประเทศไทยเป=นเจ'าภาพจัด Asian Science Camp ในป] พ.ศ. 2558  
  2. วัตถุประสงค*ของโครงการ มีดังนี้  1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี องค9ประธานมูลนิธิ สอวน. ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  2) เพ่ือเป[ดโอกาสให'
เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี และมีความรู' ทางภาษาอังกฤษดีเยี่ยมได'มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร9ระดับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร9ชั้นนําเป=นการจุดประกายความคิด
สร'างสรรค9 และสร'างแรงบันดาลใจให'เกิดความรักและความสนใจท่ีจะศึกษาต;อในด'านวิทยาศาสตร9มากข้ึน  3) เพ่ือ
ส;งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข'าใจอันดีระหว;างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียให'สามารถสร'างเครือข;ายความร;วมมือกัน
ในอนาคต  4) เพ่ือเป[ดโอกาสให'เยาวชนได'แสดงความสามารถด'านปgญญามีความกล'าแสดงออกท้ังในรูปการซักถาม 
การนําเสนอแนวคิดของตนเองเพ่ือสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให'สูงข้ึน  5) เพ่ือให'นานาประเทศได'รู'จักประเทศ
ไทยมากยิ่งข้ึนและส;งเสริมอุตสาหกรรมการท;องเท่ียวของประเทศ 
  ผลท่ีคาดว�าจะได&รับ 1) สามารถจุดประกายความคิดสร'างสรรค9 และสร'างแรงบันดาลใจให'กับ
เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีมีความรักและความสนใจท่ีจะศึกษาต;อในด'าน
วิทยาศาสตร9มากข้ึน  2) สามารถสร'างนักวิทยาศาสตร9ให'กับประเทศเพ่ิมมากข้ึน  3) เยาวชนในภูมิภาคเอเชียสามารถ
สร'างเครือข;ายความร;วมมือกันสําหรับอนาคต  4) เยาวชนมีความเข'าใจในบทบาทและสถานภาพของนักวิทยาศาสตร9
รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร9ชั้นนําได'ดีข้ึน  5) เยาวชนมีความกล'าในการแสดงออกท้ังในรูปการซักถามการ
นําเสนอแนวคิดของตนเอง  6) นานาประเทศได'รู'จักประเทศไทยมากยิ่งข้ึนและส;งเสริมอุตสาหกรรมการท;องเท่ียว
ของประเทศ 
 
7. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 10/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 10/2556 
เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 และแผนปฏิบัติการโครงการรับฟgงความคิดเห็นและการมีส;วนร;วมของประชาชน
โครงการออกแบบและก;อสร'างระบบบริหารจัดการน้ําอย;างยั่งยืนและระบบแก'ไขปgญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
ตามท่ีประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ 
  2. อนุมัติให'ใช'จ;ายงบประมาณรายจ;ายประจําป]งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค;าใช'จ;าย
ในการเยียวยา ฟyzนฟู และปtองกันความเสียหายจากอุทกภัยอย;างบูรณาการ (1.2 แสนล'านบาท) ภายในวงเงินคงเหลือ 
103,214,800 บาท เพ่ือดําเนินโครงการเข่ือนปtองกันตลิ่งแม;น้ําชี จังหวัดร'อยเอ็ด จํานวน 6 โครงการ เนื่องจาก                
จะสามารถปtองกันความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีสําคัญของแม;น้ําชีและมีความพร'อมท่ีจะดําเนินการ                  
โดยให'หน;วยงานท่ีรับผิดชอบขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต;อไป 
  3. เห็นชอบให'สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัยแห;งชาติ (สบอช.) เป=นผู'ดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม;น้ําและคลองท่ีสําคัญ วงเงิน 70,000,000 
บาท เพ่ือสํารวจการเปลี่ยนแปลงของลําน้ํา ซ่ึงจะมีประโยชน9ในระยะยาวต;อการสนับสนุนระบบคลังข'อมูลน้ําเพ่ือการ
บริหารจัดการน้ําและปtองกันอุทกภัยของประเทศ โดยให'สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี ท่ีได'รับ
การจัดสรรงบประมาณไว'เดิมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมใน 2 แนวทาง คือ ดําเนินการในลักษณะ
เบิกจ;ายแทนกันโดยขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง หรือดําเนินการตามระเบียบว;าด'วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติมต;อไป 
  ท้ังนี้  การเบิกจ;ายงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการจัดทําเรือสํารวจระดับแม;น้ําและคลองท่ี
สําคัญให'ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สําหรับโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดร&อยเอ็ด จํานวน 6 โครงการ ประกอบด&วยโครงการดังต�อไปนี้ 
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  (1) โครงการปรับปรุงเข่ือนปtองกันตลิ่งริมแม;น้ําชี บ'านรัตนวารี หมู;ท่ี 16 ตําบลพนมไพร อําเภอ
พนมไพร จังหวัดร'อยเอ็ด (จุดท่ี 1 ตอนเหนือ)  
  (2) โครงการปรับปรุงเข่ือนปtองกันตลิ่งริมแม;น้ําชี บ'านรัตนวารี หมู;ท่ี 16 ตําบลพนมไพร อําเภอ
พนมไพร จังหวัดร'อยเอ็ด (จุดท่ี 2 ตอนกลาง)  
  (3) โครงการปรับปรุงเข่ือนปtองกันตลิ่งริมแม;น้ําชี บ'านรัตนวารี หมู;ท่ี 16 ตําบลพนมไพร อําเภอ
พนมไพร จังหวัดร'อยเอ็ด (จุดท่ี 3 ตอนใต') 
  (4) โครงการปรับปรุงเข่ือนปtองกันตลิ่งริมแม;น้ําชี บ'านท;าโพธิ์ หมู;ท่ี 11 ตําบลโพธิ์ใหญ; อําเภอ             
พนมไพร จังหวัดร'อยเอ็ด (จุดท่ี 1 ตอนเหนือ)  
  (5) โครงการปรับปรุงเข่ือนปtองกันตลิ่งริมแม;น้ําชี บ'านท;าโพธิ์ หมู;ท่ี 11 ตําบลโพธิ์ใหญ; อําเภอ           
พนมไพร จังหวัดร'อยเอ็ด (จุดท่ี 2 ตอนใต') 
  (6) โครงการปรับปรุงเข่ือนปtองกันตลิ่งริมแม;น้ําชี บ'านท;าไฮ หมู;ท่ี 13 ตําบลโพธิ์ใหญ; อําเภอ             
พนมไพร จังหวัดร'อยเอ็ด 
  

แต�งตั้ง 
14.  เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. ขออนุมัติเปVดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และแต�งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจํา
กรุงเทพมหานคร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัวเสนอเป[ดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐนิการากัวประจํากรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร และแต;งต้ัง นายจักร จามิ
กรณ9 เป=นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐนิการากัวประจํากรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการต;างประเทศเสนอ  
 
  2. การแต�งตั้งข&าราชการพลเรือนสามัญให&ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ัง นายวิโรจน9 หม่ันคติธรรม นายแพทย9เชี่ยวชาญ (ด'านเวชกรรมสาขา
อายุรกรรม) กลุ;มงานการรักษา กลุ;มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ให'ดํารงตําแหน;ง 
นายแพทย9ทรงคุณวุฒิ (ด'านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ;มงานการรักษา กลุ;มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนรา
ดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต;วันท่ี 30 เมษายน 2556 ซ่ึงเป=นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ'วนสมบูรณ9
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต;งต้ังเป=นต'นไป 
 

1. การแต�งตั้งข&าราชการพลเรือนสามัญให&ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ัง นายพูลสวัสด์ิ สมบูรณ9ปgญญา ผู'อํานวยการโรงพยาบาล 
(ผู'อํานวยการเฉพาะด'าน (แพทย9) ระดับสูง) โรงพยาบาลพระจอมเกล'า จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ให'ดํารงตําแหน;ง นายแพทย9ทรงคุณวุฒิ (ด'านเวชกรรมปtองกัน) กลุ;มงานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลพระจอมเกล'า จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต;วันท่ี 9 เมษายน 2556 ซ่ึงเป=นวันท่ีมีคําสั่งให'รักษาการในตําแหน;งดังกล;าวและไม;ก;อน
วันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได'รับคําขอประเมินพร'อมเอกสารประกอบการประเมินครบถ'วนสมบูรณ9ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แต;งต้ังเป=นต'นไป 
 

2. คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ปC วันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
ศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 230/2556 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2556 เรื่อง แต;งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ป] วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สปน. รายงานว;า 
  1. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู;หัว เสด็จพระ
ราชสมภพในวันศุกร9ท่ี 1 มกราคม 2406 โดยในวันท่ี 1 มกราคม 2557 จะครบรอบ 150 ป] ของวันพระราชสมภพ 
ดังนั้น สปน. จึงเห็นสมควรท่ีรัฐบาลจะได'ดําเนินการจัดงานฉลอง 150 ป] วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเพ่ือเผยแพร;พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณนานัปการ 
ซ่ึงการดําเนินงานจะต'องมีหน;วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนร;วมกันดําเนินงาน จึงได'จัดทําคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีแต;งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ป] วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ นําเสนอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได'ลงนามในคําสั่งดังกล;าวแล'ว ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
230/2556 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
  2. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง 150 ป] วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ มีองค9ประกอบและอํานาจหน'าท่ี ดังนี้ 
  องค*ประกอบ  นายกรัฐมนตรี เป=นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท;าน เป=นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด'วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท;าน เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ (ท;านผู'หญิงบุตรี วีระไวทยะ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู'อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต;างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย9 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร สมุหราชองครักษ9 ผู'บัญชาการทหารสูงสุด ผู'บัญชาการทหารบก           
ผู'บัญชาการทหารเรือ ผู'บัญชาการทหารอากาศ ผู'บัญชาการตํารวจแห;งชาติ เลขานุการบริหารโทรทัศน9รวมการเฉพาะ
กิจแห;งประเทศไทย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ9 อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการผู'จัดการบริษัท ไปรษณีย9ไทย จํากัด 
เลขาธิการสภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการราชินีมูลนิธิ  ศาสตราจารย9กิตติคุณเติมศักด์ิ กฤษณามระ              
หม;อมราชวงศ9จักรรถ จิตรพงศ9 หม;อมราชวงศ9นริศรา จักรพงษ9  หม;อมราชวงศ9สุนิดา กิติยากร โดยมี ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป=นกรรมการและเลขานุการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกมล สุขสมบูรณ9) และ ผู'อํานวยการ
สํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป=นกรรมการและผู'ช;วยเลขานุการ 
  อํานาจหน&าท่ี   
  1. กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดงานฉลอง 150 ป] วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี                  
พัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให'สมพระเกียรติและเป=นไปด'วยความเรียบร'อย 
  2. พิจารณาและให'ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรมต;าง ๆ  
  3. เผยแพร;พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณให'เป=นไปอย;างกว'างขวาง 
  4. แต;งต้ังคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพ่ือช;วยเหลือการ
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  5. ดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'อง 
 

3. ขออนุมัติเปVดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟVลิปปVนส*ประจําจังหวัดเชียงใหม�  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐฟ[ลิปป[นส9เสนอขอเป[ดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐฟ[ลิปป[นส9ประจําจังหวัดเชียงใหม; โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม; เชียงราย น;าน พะเยา แพร; 
แม;ฮ;องสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ9 ตามท่ีกระทรวงการต;างประเทศเสนอ  
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4. แต�งตั้งข&าราชการให&ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน�งผู&ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ผู&ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักนายกรัฐมนตรี)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให'ดํารง
ตําแหน;งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  
  1. นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู'ช;วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดํารงตําแหน;ง ผู'ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   2. นายสมพาศ นิลพันธ9 ผู'ช;วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดํารง
ตําแหน;ง ผู'ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   3. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ9 ดํารงตําแหน;ง ผู'ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ต้ังแต;วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนผู'เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล'าฯ แต;งต้ังเป=นต'นไป  
 

5. ขออนุมัติต�อเวลาการดํารงตําแหน�งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติต;อเวลาการดํารงตําแหน;งของ นายวิฑูรย9 สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงดํารงตําแหน;งดังกล;าวต้ังแต;วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 จะครบกําหนด 4 ป] ในวันท่ี 30 กันยายน 2556 
ต;อไปอีก 1 ป] ครั้งท่ี 1 ต้ังแต;วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
 

6. แต�งตั้งข&าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ังข'าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให'ดํารง
ตําแหน;งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้  
   1. นายเจษฎา ประกอบทรัพย9 ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน 
ก.พ. ดํารงตําแหน;ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.  
  2. นางสาวรังสิมา จารุภา ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. 
ดํารงตําแหน;ง รองเลขาธิการ ก.พ. สํานักงาน ก.พ.  
   ต้ังแต;วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนผู'เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล'าฯ แต;งต้ังเป=นต'นไป  
 

7. แต�งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ังนายสุเมธ ดํารงชัยธรรม เป=นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน แทนนายศรกวี ปูรณโชติ กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสินท่ีขอลาออก โดยให'มีผลต้ังแต;วันท่ี 
17 กันยายน 2556 เป=นต'นไป ท้ังนี้ ให'ผู'ท่ีได'รับแต;งต้ังดํารงตําแหน;งแทนอยู;ในตําแหน;งเท;ากับวาระท่ีเหลืออยู;ของผู'
ซ่ึงตนแทน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 

8. แต�งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการบินพลเรือน จํานวน 7 คน     
ตามนัยมาตรา 7 แห;งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ9 2. นางพรศิริ มโนหาญ      
3. นายชัยศักด์ิ อังค9สุวรรณ 4. รองศาสตราจารย9 นาวาอากาศเอก วรพจน9 ขําพิศ 5. นายเสรีรัตน9 ประสุตานนท9      
6. นายชูศักด์ิ ชื่นประโยชน9 7. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท9 ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี 17 กันยายน 2556 เป=นต'นไป  



 10 

9. การเสนอแต�งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ&อยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ังนางสาววรางคณา อ่ิมอุดม ผู'บริหารส;วน ส;วนเศรษฐกิจด'านอุปทาน 
สํานักเศรษฐกิจมหภาค ฝcายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน เป=นกรรมการผู'แทนธนาคารแห;งประเทศไทย ใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ'อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนนางสาวจีรพรรณ     
โอฬารธนาเศรษฐ9 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี 17 กันยายน 2556 เป=นต'นไป 
 

10. การพิจารณาแต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู&ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค*การมหาชน)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค9การมหาชน) (สมศ.) ชุดใหม; เนื่องจากประธาน
กรรมการและกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สมศ. ชุดเดิมได'ดํารงตําแหน;งมาครบ 4 ป]ตามวาระแล'ว 
ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค9การมหาชน) (สมศ.) เสนอ ดังนี้ 1. นายมณฑล     
สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ 2. นางเพ็ชรากรณ9 วัชรพล สนิทวงศ9 ณ อยุธยา กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ               
3. นายเลอศักด์ิ จุลเทศ กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 4. นางวัลลยิา ปgงศรีวงศ9 กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 5. นายสมบัติ 
สุวรรณพิทักษ9 กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 6. นายอรรถพล ใหญ;สว;าง กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี 17 
กันยายน 2556 เป=นต'นไป 
 

11. ขอเปล่ียนแปลงกรรมการผู&ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต;งต้ังนายจรัญ หอมเทียนทอง ผู'แทนสมาคมผู'จัดพิมพ9และผู'จําหน;าย
หนังสือแห;งประเทศไทย เป=นกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ แทนนายวรพันธ9 โลกิตสถาพร ท่ีขอ
ลาออก ตามท่ีกระทรวงพาณิชย9เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี 17 กันยายน 2556 เป=นต'นไป 
  

12. ให&กรรมการผู&ช�วยรัฐมนตรีคงอยู�ปฏิบัติหน&าท่ีอีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให'กรรมการผู'ช;วยรัฐมนตรี ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหน;ง 1 ป] คงอยู;
ปฏิบัติหน'าท่ีต;ออีกหนึ่งวาระ จํานวน 3 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. นายวิชัย เทียนถาวร 
ผู'ช;วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข (จะครบวาระ 1 ป]ในวันท่ี 19 กันยายน 2556) 2. นายสมเกียรติ ศรลัมพ* 
ผู'ช;วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (จะครบวาระ 1 ป]ในวันท่ี 20 กันยายน 2556) 3. นายเอนก หุตังคบดี 
ผู'ช;วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะครบวาระ 1 ป]ในวันท่ี 20 กันยายน 2556) 
 

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


