
  วนันี ้(5 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2 สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ

ประชมุคณะรัฐมนตรี   

 จากนัน้ นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภกัดีหาญส์ หิมะทองคํา 

และร้อยโทหญิง สณิุสา  เลศิภควตั   รองโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้

 

 กฎหมาย 

  1. เร่ือง  ร่างพระราชบญัญตัิกองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. …. 

  2. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชมุรัฐสภาสมยัประชมุสามญันิติบญัญตัิ พ.ศ. 2556 

  3. เร่ือง  ร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. 

  4. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการของสว่นราชการในสงักดักระทรวงพาณิชย์ รวม6 ฉบบั  

 

เศรษฐกิจ – สังคม 

  5. เร่ือง   แผนแมบ่ทป้องกนัและบรรเทาภยัจากแผน่ดินไหวและอาคารถลม่ และการขยาย  

   ระยะเวลาแผนแมบ่ทป้องกนัและบรรเทาภยัจากคลืน่สนึามิ  

  6. เร่ือง   การจดัทําแผนเผชิญเหตกุารณ์ป้องกนัอนัตรายและลดผลกระทบตอ่ประชาชน 

   ท่ีเกิดจากไฟฟ้าดบับริเวณกว้าง  

 

ต่างประเทศ 

  7. เร่ือง  ขอความเห็นชอบตอ่ร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบั  

   องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (ยเูนสโก)  

  8. เร่ือง  การลงนามความตกลงด้านการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทนุ ภายใต้  

   กรอบความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิกสมาคม  

   ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กบัสาธารณรัฐอินเดีย  

  9. เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาสงิคโปร์ท่ีจะมีการรับรองในการประชมุรัฐมนตรี   

   อาเซยีนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ท่ี 13  

  10. เร่ือง  ร่างแถลงการณ์ร่วมวา่ด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านรถไฟโดยแลกเปลีย่นกบัสนิค้าเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the Governmental 

Cooperation Project on the Railway Infrastructure Development in Exchange of Agricultural 

Products from Thailand) 

  11. เร่ือง  การเป็นเจ้าภาพจดัประชมุสดุยอดผู้ นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 

 

แต่งตัง้ 

  12. เร่ือง  แตง่ตัง้ 

   1. การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู (กระทรวงวฒันธรรม) 

   2. การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ)  
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   3. แตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง ตาํแหนง่ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย  

   4. แตง่ตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

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

 

 เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรีเท่านัน้ 

สําหรบัมติคณะรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รบัฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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 กฎหมาย 

1. เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ พ.ศ. …. 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ   พ.ศ. …. ท่ี 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้ปรับปรุงรูปแบบของกองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจเป็นกองทนุท่ีมีสถานะไมเ่ป็นนิติบคุคลอยูใ่นสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ซึง่กระทรวงการคลงั (กค.) พิจารณาแล้ว

เห็นชอบด้วยและยืนยนัให้ดาํเนินการตอ่ไปได้ ตามท่ี สคก. เสนอ 

                   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ พ.ศ. …. ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

มีรายละเอียด ดงันี ้

               1. ชื่อร่าง ร่างพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. …. 

                   2. รูปแบบของกองทุน มีสถานะไมเ่ป็นนิติบคุคลอยูใ่นสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

                   3. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ิมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

 และผู้มีอํานวยการสาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และแก้ไขให้ผู้ อํานวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการ

คลงั เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

                   4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายได้ของกองทุนที่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ แก้ไขปรับปรุงโดยตดัร่างมาตรา 14(3) 

ออก 

                   5. หลกัเกณฑ์การนําส่งเงนิเข้ากองทุน กําหนดฐานในการคาํนวณเงินนําสง่เข้ากองทนุให้คาํนวณจากยอดเงินท่ี

ได้รับจากประชาชน  โดยให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดรายละเอียดของ

ยอดเงินท่ีได้รับจากประชาชนและการคาํนวณเงินนําสง่กองทนุ 

                   กําหนดอตัราการเรียกเก็บเงินนําสง่ให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินร้อยละหนึง่ ซึง่อตัราท่ีกําหนดนัน้จะสอดคล้องกบัการจดัเก็บเงินเข้ากองทนุ ตามกฎหมายวา่ด้วย 

สถาบนัคุ้มครองเงินฝากด้วย 

                   6. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิกองทุน 

                             1) กรณีเพิ่มทุนสถาบนัการเงนิ 

                     หากกระทรวงการคลงัเห็นสมควรใช้เงินจากกองทนุให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาจํานวนเงินท่ีจะ

จดัสรรจากกองทนุเพ่ือการเพ่ิมทนุ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจํานวนเงินท่ีจะจดัสรรแล้ว  ให้กระทรวงการคลงัเสนอความเห็น

ของคณะกรรมการตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

                             2) กรณีการสนับสนุนการดาํเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 

                     กําหนดให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจขอรับการสนบัสนนุตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนด ให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาอนมุตัิเงินกองทนุไมเ่กินวงเงินท่ีคณะกรรมการเสนอ  ซึง่โครงการ 

ท่ีจะได้รับการสนบัสนนุนัน้ต้องเป็นโครงการท่ีดาํเนินการในภายหลงัจากวนัท่ีพระราชบญัญตัินีม้ผีลใช้บงัคบัแล้วเทา่นัน้ 

                   7.  หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการเงนิและการบัญชีของกองทุน 

                    กําหนดให้ภายในหนึง่ร้อยยี่สบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี ให้คณะกรรมการเสนองบการเงินและรายงานการใช้

จ่ายเงินของกองทนุในปีท่ีลว่งมาแล้วตอ่สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เพ่ือตรวจสอบรับรอง ให้เสนองบการเงิน 

และรายงานการใช้จ่ายเงินท่ีมีการรับรองแล้วตอ่รัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือทราบ 
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2. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2556 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชมุรัฐสภาสมยัประชมุสามญันิติบญัญตัิ พ.ศ. 2556 (ตัง้แต่

วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) ตามท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และให้นําขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายตอ่ไปได้ 

                   ทัง้นี ้สลค. เสนอวา่ บดันี ้ใกล้จะถึงกําหนดวนัเร่ิมประชมุรัฐสภาสมยัประชมุสามญันิติบญัญตัิ สาํหรับปี 2556  

(วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2556)แล้ว จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชมุรัฐสภาสมยัประชมุสามญันิติบญัญตัิ พ.ศ. 2556 ขึน้ 

เพ่ือให้มกีารเรียกประชมุรัฐสภาสมยัประชมุสามญันิติบญัญตัิตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

  

3. เร่ือง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบบัท่ี ..) 

พ.ศ. …. ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่าง

กฎหมายและร่างอนบุญัญตัิท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้ 

                   สาระสาํคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษ  พ.ศ. 2556  ดงันี ้ 1) ให้ร่างระเบียบนีม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 2) ปรับปรุง

องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยให้เพ่ิมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการ

ใน กนพ. 

  

4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ รวม 6 ฉบับ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการของสว่นราชการในสงักดักระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 

ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่น

ราชการกรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 4. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 5. ร่างกฎกระทรวง

แบง่สว่นราชการกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... และ 6. ร่างกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมทรัพย์สนิทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม 6 ฉบบัท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎกระทรวง รวม 6 ฉบบัดงักลา่วให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนาม และประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาตอ่ไป  

   สาระสาํคัญของร่างกฎกระทรวง  

  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

    1.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 

2553, (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556  

    1.2 กําหนดให้สาํนกังานปลดักระทรวง พณ. มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันายทุธศาสตร์และแปลง

นโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบตัิงาน จดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการทัว่ไปของกระทรวง เพ่ือบรรลเุป้าหมายและ

เกิดผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   1.3 กําหนดให้แบง่สว่นราชการสาํนกังานปลดักระทรวง พณ. ออกเป็นราชการบริหารสว่นกลาง 

ประกอบด้วย 1 สาํนกั 1 สถาบนั 5 กอง 1 ศนูย์ 1 สาํนกังาน และสว่นราชการบริหารสว่นภมูิภาค  คอื สาํนกังานพาณิชย์จงัหวดั 

โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  
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   1.4 กําหนดให้มกีลุม่เป้าหมาย กลุม่ตรวจสอบภายใน กลุม่พฒันาระบบบริหาร และศนูย์ปฏิบตัิการ

ตอ่ต้านการทจุริตตามมตคิณะรัฐมนตรีวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 และวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 รับผิดชอบงานขึน้ตรงตอ่

ปลดักระทรวง และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

   2.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 

2545   

   2.2 กําหนดให้กรมการค้าตา่งประเทศมีภารกิจเก่ียวกบัการบริหารการค้าระหวา่งประเทศ โดยการ

กํากบัดแูล สง่เสริม และพฒันาการค้าระหวา่งประเทศ เพ่ือสง่เสริม ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ทางการค้าและบริหารการสง่ออก

และนําเข้าให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   2.3 กําหนดให้แบง่สว่นราชการกรมการค้าตา่งประเทศ ประกอบด้วย 1 สาํนกั 10 กอง             1 

ศนูย์ 1 สาํนกังาน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   2.4 กําหนดให้มกีลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุม่พฒันาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึน้ตรงตอ่อธิบดี 

และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์    พ.ศ. ....  

    3.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ พ.ศ. 2553  

    3.2 กําหนดให้กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศมีภารกิจเก่ียวกบัการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 

โดยเสนอแนะนโยบาย กําหนดทา่ทีและกลยทุธ์ และเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ เพ่ือดํารงไว้และให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจสงูสดุของประเทศ และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   3.3 กําหนดให้แบง่สว่นราชการกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ ประกอบด้วย 2 สาํนกั  4 กอง 1 

ศนูย์ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   3.4 กําหนดให้มกีลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุม่พฒันาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึน้            ตรง

ตอ่อธิบดี และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

   4.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555  

   4.2 กําหนดให้กรมการค้าภายในมีภารกิจเก่ียวกบัการเสริมสร้างประสทิธิภาพการค้าภายในประเทศ 

โดยกํากบัดแูล สง่เสริม และพฒันาการค้าภายในประเทศให้ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ                  มีการแขง่ขนัอยา่งเป็น

ธรรมในระบบการค้าเสรี และผู้บริโภคได้รับการพิทกัษ์ประโยชน์ และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   4.3 กําหนดให้แบง่สว่นราชการกรมการค้าภายใน ประกอบด้วย 5 สาํนกั 1 สาํนกังาน               4 

กอง โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   4.4 กําหนดให้มกีลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุม่พฒันาระบบบริหาร รับผิดชอบงาน               ขึน้ตรง

ตอ่อธิบดี และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

  5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....   

   5.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 

2555  

   5.2 กําหนดให้กรมพฒันาธุรกิจการค้ามีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาธุรกิจการค้าและบริการ โดย

สง่เสริมและพฒันาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศกัยภาพ มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
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รวมทัง้สง่เสริมบทบาทสถาบนัการค้าเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจตัง้แตร่ะดบัชมุชนถงึระดบัประเทศ และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ี

กําหนด  

   5.3 กําหนดให้แบง่สว่นราชการกรมพฒันาธุรกิจการค้า ประกอบด้วย 1 สาํนกั 7 กอง               1 

ศนูย์ 1 สาํนกังาน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   5.4 กําหนดให้มกีลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุม่พฒันาระบบบริหาร รับผิดชอบงาน              ขึน้ตรง

ตอ่อธิบดี และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

 

  6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

   6.1 กําหนดให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 

2553  

   6.2 กําหนดให้กรมทรัพย์สนิทางปัญญามีภารกิจเก่ียวกบัการสง่เสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้

ประโยชน์ทรัพย์สนิทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทัง้ให้ความคุ้มครองและปกป้องสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัทางการค้าและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   6.3 กําหนดให้แบง่สว่นราชการกรมทรัพย์สนิทางปัญญา ประกอบด้วย 6 สาํนกั 2 กอง โดยให้มี

อํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

   6.4 กําหนดให้มกีลุม่ตรวจสอบภายใน และกลุม่พฒันาระบบบริหาร รับผิดชอบงาน             ขึน้ตรง

ตอ่อธิบดี และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด  

 

เศรษฐกิจ – สังคม 

5. เร่ือง  แผนแม่บทป้องกนัและบรรเทาภยัจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และการขยายระยะเวลาแผนแม่บท

ป้องกนัและบรรเทาภยัจากคลื่นสึนามิ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ (กปภ.ช.)  เสนอ ดงันี ้ 

อนมุตัิแผนแมบ่ทป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากแผน่ดินไหวและอาคารถลม่ เพ่ือใช้เป็นแผนกลยทุธ์เชิงรุกท่ีใช้ในการบริหาร

จดัการลดความสญูเสยีและลดผลกระทบจากภยัแผน่ดินไหวและอาคารถลม่และเป็นแผนสนบัสนนุแผนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแหง่ชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 

อนมุตัิให้ขยายระยะเวลาแผนแมบ่ทป้องกนัและบรรเทาภยัจากคลืน่สนึามิ จาก พ.ศ. 2552-2556  เป็น พ.ศ. 2558-2562  

ให้กระทรวง กรม องค์กร และหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ิน และภาคสว่นอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง ถือปฏิบตัติามแผนแมบ่ทป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากแผน่ดินไหวและอาคารถลม่ และแผนแมบ่ทป้องกนัและ

บรรเทาภยัจากคลืน่สนึามิ    

  สาระสาํคัญของแผนแม่บทป้องกนัและบรรเทาภยัจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประกอบด้วย  

ยทุธศาสตร์การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากแผน่ดินไหวและอาคารถลม่  ครอบคลมุการปฏิบตัิในทกุขัน้ตอนของวฎัจกัร

การบริหารจดัการสาธารณภยั ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ  พ.ศ. 2553-2557 คือ ตัง้แตก่ารป้องกนัและ

ลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)  การเตรียมความพร้อม (Prepareness)           ซึง่อยูใ่นช่วงก่อนเกิดภยั ควบคูไ่ปกบั

การจดัการในภาวะฉกุเฉิน  (Emergency Response)  ซึง่อยูใ่นชว่งระหวา่ง            เกิดภยั  และการฟืน้ฟบูรูณะ (Rehabilitation 

and Reconstruction)  ซึง่อยูใ่นช่วงหลงัเกิดภยั โดยให้ความสาํคญักบัการมีสว่นร่วมของทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและภาคเอกชน

ตามหลกัการท่ีสาํคญั คือ เน้นการป้องกนั เน้นการ มีสว่นร่วมและสร้างระบบเครือขา่ย เน้นความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการ 
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เน้นระบบการสือ่สาร ท่ีมีประสทิธิภาพ  เน้นมาตรการด้านสาธารณสขุ  เน้นการฟืน้ฟคูวามเสยีหายทางเศรษฐกิจ  และเน้นการ

เรียนรู้ จากบทเรียน (Lesson Learnt)  

 

6. เร่ือง  การจัดทาํแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกนัอนัตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับ               

บริเวณกว้าง  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างแผนเผชิญเหตกุารณ์ป้องกนัอนัตรายและลดผลกระทบตอ่ประชาชนท่ีเกิดจาก

ไฟฟ้าดบับริเวณกว้าง  ตามมติคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ (กปภ.ช.) ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2556 เมือ่

วนัท่ี 16 สงิหาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  

  สาระสาํคัญของร่างแผนเผชญิเหตุการณ์ป้องกนัอนัตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่               

เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือป้องกนัอนัตรายและลดผลกระทบตอ่ประชาชนท่ีเกิดจากไฟฟ้าดบับริเวณกว้างได้อยา่งเร่งดว่น 

และทนัตอ่สถานการณ์เพ่ือมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบรูณาการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน ท่ี

เก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งชึน้  

เพ่ือให้การชว่ยเหลอื การประสานงาน และการประชาสมัพนัธ์ ตอ่ประชาชนและสือ่มวลชนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

และทนัตอ่สถานการณ์  ตลอดจนการรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ตอ่ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั เพ่ือให้การบริหารจดัการ

ในภาวะฉกุเฉิน  ในการป้องกนัอนัตรายและลดผลกระทบตอ่ประชาชน ท่ีเกิดจากไฟฟ้าดบับริเวณกว้าง 

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

องค์กรปฏิบตัิ   

หนว่ยงานหลกัด้านไฟฟ้าท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) กระทรวงพลงังาน (พน.)  

 หนว่ยงานหลกัในการเผชิญเหตแุละหนว่ยงานสนบัสนนุท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

กระทรวงมหาดไทย (มท.)  กระทรวงกลาโหม (กห.)  กระทรวงคมนาคม (คค.)  กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) 

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (กก.)  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  กรมประชาสมัพนัธ์  สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ (ตช.)  

และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง    

ขัน้ตอนการปฏิบตัิ   ประกอบด้วย  

1) ขัน้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟฟ้าดบั  

2) ขัน้ปฏิบตัิการในภาวะฉกุเฉิน   ให้ปฏิบตัิการในระยะ 1-15 นาทีแรก , ระยะ 15-30 นาที , ระยะ 30 นาที ถงึ 1 ชัว่โมงขึน้ไป   

รวมทัง้การยตุิสถานการณ์ และขัน้ปฏิบตัิการหลงัเกิดไฟฟ้าดบับริเวณกว้าง   

 

ต่างประเทศ 

 

7. เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงเพื่อความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก)  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอดงันี ้ 
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  1. เห็นชอบตอ่ร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหวา่งอาเซยีนกบัองค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ และ

วฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (ยเูนสโก) และภาคผนวก และหากมคีวามจําเป็นต้องแก้ไข                 ร่างเอกสารท่ีไมใ่ช่

สาระสาํคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  

   2. อนมุตัิให้เลขาธิการอาเซยีนหรือผู้แทนลงนามในร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหวา่งอาเซยีนกบั

องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (ยเูนสโก)  

  3. อนมุตัิให้ กต. แจ้งเร่ืองการให้ความเห็นชอบของไทยตอ่สาํนกัเลขาธิการอาเซียน โดยดาํเนินการผา่นคณะ

ผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซยีน ณ กรุงจาร์กาตา  

  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  กต. รายงานวา่  

  1. เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 ยเูนสโกได้เสนอจดัทํากรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบั

องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (ยเูนสโก) เพ่ือทดแทนความตกลงฉบบัเดิมระหวา่งอาเซยีนกบั

ยเูนสโกท่ีลงนามเมื่อปี 2541 รวมทัง้ได้เสนอร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัยเูนสโก (Draft Framework 

Agreement for Cooperation between ASEAN and UNESCO) และภาคผนวก ให้อาเซียนพิจารณาผา่นสาํนกัเลขาธิการ

อาเซยีน  

   2. สาํนกัเลขาธิการอาเซียนได้หารือกบัองค์กรรายสาขาของอาเซียนเก่ียวกบัร่างกรอบความตกลงดงักลา่ว และ

ภาคผนวกอยา่งตอ่เน่ือง และเมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2556 คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจําอาเซยีน ณ กรุงจาการ์ตา ได้ให้ความ

เห็นชอบตอ่ร่างกรอบความตกลงดงักลา่วแล้ว  

  3. ร่างกรอบความตกลงฯ เป็นเอกสารระบคุวามร่วมมือระหวา่งอาเซยีนกบัยเูนสโกเป็นเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2014-

2018) โดยเน้นความร่วมมือในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การศกึษา วฒันธรรม การสือ่สารและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สงัคมและมนษุยศาสตร์ การลดความเสีย่งจากภยัพิบตัิ และความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม  

  4. ร่างกรอบความตกลงฯ จะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีลงนาม โดยมีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 5 ปี ทัง้นี ้กรอบความ

ร่วมมือฉบบันี ้จะไมม่ีผลผกูพนัทางกฎหมายตอ่รัฐสมาชิกอาเซียนตามท่ีระบใุนข้อ 23 ของร่างกรอบความตกลงฯ  

  5. การลงนามในร่างกรอบความตกลงฯ จะเป็นการแสดงความมุง่มัน่และความพร้อมของไทยในการสนบัสนนุ

การดาํเนินงานตา่ง ๆ ในกรอบอาเซียนรวมทัง้กระชบัความสมัพนัธ์กบัยเูนสโก เพ่ือชว่ยสนบัสนนุประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในมิตด้ิานสงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้การจดัทําวิสยัทศัน์อาเซยีนภายหลงัปี 2558               ซึง่เน้นการพฒันาท่ียัง่ยืน

โดยมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง  

   6. ร่างกรอบความตกลงฯ เป็นการจดัทําความตกลงระหวา่งยเูนสโกกบัอาเซียน ในฐานะท่ีเป็นองค์การระหวา่ง

ประเทศ ไมใ่ช่สนธิสญัญาระหวา่งไทยกบัยเูนสโก และไมม่ีประเดน็พิจารณาเก่ียวกบัหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 190 ของ

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

 

8. เร่ือง การลงนามความตกลงด้านการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอนิเดีย  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบและอนมุตักิารลงนาม ความตกลงด้านการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทนุ ภายใต้กรอบ

ความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กบั

สาธารณรัฐอินเดีย ก่อนนําเสนอความตกลงทัง้ 2 ฉบบั เข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย เพ่ือให้ความเห็นชอบเพ่ือผกูพนัไทยตอ่ไป  
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  2. ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืน 

เป็นผู้ลงนามความตกลงทัง้ 2 ฉบบั ทัง้นี ้หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคาํท่ีมใิช่สาระสาํคญัในความตกลงฯ มอบให้ผู้

ลงนามเป็นผู้ใช้ดลุยพินิจในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรี  

  3. ให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัทําหนงัสอืมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

พาณิชย์ หรือรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืนลงนามความตกลง ทัง้ 2 ฉบบั  

  4. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามข้อ 1. แล้ว ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินกระบวนการภายในประเทศเพ่ือ

อนวุตัิให้เป็นไปตามความตกลงทัง้ 2 ฉบบั และให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัทําหนงัสอืแจ้งเลขาธิการอาเซยีนวา่ประเทศไทยได้

ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิน้แล้ว เพ่ือให้ความตกลงทัง้ 2 ฉบบัมีผลใช้บงัคบั  

 

9. เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาสิงคโปร์ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที่ 13  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ทก.) เสนอดงันี ้ 

  1. เห็นชอบตอ่ร่างปฏิญญาสงิคโปร์ซึง่จะมีการรับรองในการประชมุรัฐมนตรีอาเซียน  ด้านโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ท่ี 13  

   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วม

รับรองเอกสารในข้อ 1 ทัง้นี ้หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดงักลา่วท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สาระสาํคญั และท่ีไมข่ดั

ตอ่ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทก. ดําเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอ ตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้  

  สาระสาํคัญของร่างปฏิญญาสงิคโปร์  

  1. ร่างปฏิญญาสงิคโปร์มีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเน้นยํา้การสง่เสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวมถึง

การดาํเนินการตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015) และการพฒันา

แผนแมบ่ทฯ ในระยะตอ่ไป  

   2. สาระสาํคญัของร่างปฏิญญาสงิคโปร์จะครอบคลมุการสง่เสริมนวตักรรมและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางสารสนเทศของอาเซียน  ความร่วมมือเพ่ือขยายการประสานงานการจดัสรรคลืน่ความถ่ีภายในอาเซยีน สง่เสริมการ

พฒันาการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทียมเพ่ือสร้างศกัยภาพประชาชนอาเซียนและลดความเหลือ่ม

ลํา้ สง่เสริมความร่วมมือเพ่ือลดคา่บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีข้ามพรมแดน การพฒันาทนุมนษุย์อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างแรงงานด้าน

ไอซีทีในอาเซียนอยา่งมีศกัยภาพ สนบัสนนุความสามารถในการใช้ไอซีทีของผู้สงูอายแุละคนพิการ สร้างความมัน่คงและปลอดภยั

บนโครงขา่ยและโครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศ สง่เสริมความร่วมมือการเช่ือมโยงเคเบิลใต้นํา้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

สง่เสริมความร่วมมอืกบัคูเ่จรจาอาเซยีนและองค์การระหวา่งประเทศ และให้ความสาํคญักบัการจดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารอาเซียน ภายหลงั ปี 2558  

 

10.  เร่ือง ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านรถไฟโดย

แลกเปลี่ยนกับสนิค้าเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on the 

Railway Infrastructure Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand 

                   คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างแถลงการณ์ร่วมวา่ด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านรถไฟโดยแลกเปลีย่นกบัสนิค้าเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on 
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the Railway Infrastructure Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand ตามท่ีกระทรวงคมนาคม 

เสนอ 

                   1. ร่างแถลงการณ์ร่วมฉบบันี ้เป็นการดําเนินการภายใต้บนัทกึความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยและ

รัฐบาลแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีนวา่ด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านรถไฟโดย

แลกเปลีย่นกบัสนิค้าเกษตรจากประเทศไทย ซึง่มีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ้

                             (1) ทัง้สองฝ่ายหารือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความร่วมมือในการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านรถไฟ เส้นทาง

กรุงเทพมหานคร – นครราชสมีา – หนองคาย โดยชําระคา่ใช้จา่ยด้วยข้าว และสนิค้าเกษตรอ่ืน 

                             (2) กําหนดให้ทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะปรึกษาหารือร่วมกนัเก่ียวกบัความร่วมมือดงักลา่ว             บนหลกัการ 

ดงัตอ่ไปนี ้

                                      (ก) การชําระราคาสาํหรับโครงการพืน้ฐานด้านรถไฟดงักลา่ว ร้อยละห้าสบิ ชําระเป็นเงิน และอีกร้อยละ

ห้าสบิของมลูคา่โครงการ ชําระด้วยข้าวหรือสนิค้าเกษตรอ่ืน ซึง่จะต้องเป็นสว่นท่ีเพ่ิมเติมขึน้จากปริมาณข้าวหรือสนิค้าเกษตรอ่ืนท่ี

รับซือ้อยูใ่นปัจจบุนั 

                                      (ข) การกําหนดราคาข้าวหรือสนิค้าเกษตรอ่ืน ให้เป็นไปตามราคาตลาดโลก 

                                      (ค) กําหนดให้สถาบนัระหวา่งประเทศท่ีทัง้สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนัเป็นผู้ประเมินมลูคา่ของโครงการ 

                                      (ง) การดําเนินโครงการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขัน้ตอนตามกฎหมายภายในของทัง้สองฝ่าย 

                             (3) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารร่วมวา่ด้วยความร่วมมือด้านรถไฟระหวา่งไทยและจีนซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้

บนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการพฒันาความร่วมมือด้านรถไฟระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ลงนาม ณ กรุงปักก่ิง วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2555 หารือกนัในเร่ืองของรูปแบบความร่วมมือ มลูคา่ และกรอบ

ระยะเวลาของโครงการ การชําระราคาด้วยสนิค้าเกษตร และการทําสญัญาท่ีจําเป็นเพ่ือดาํเนินความร่วมมือ ในกรณีท่ีจําเป็นอาจ

มีการทําสญัญาระหวา่งทัง้สองฝ่ายเพ่ือกําหนดกรอบความร่วมมอืด้วย 

 

11. เร่ือง การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

                   คณะรัฐมนตรี มีมตอินมุตัิและเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ทก.) เสนอ ดงันี ้

                   1. อนมุตัิการเปลีย่นแปลงวงเงินในการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุสดุยอดผู้ นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพ

โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ จาก 54,200,000 บาท เป็น76,082,420 บาท โดย ทก. จะบริหารจดัการภายในวงเงินงบประมาณ

ท่ีได้รับการจดัสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

                   2. เห็นชอบร่างเอกสารวิสยัทศัน์ผู้ นํา (Leadders’ Vision) และร่างแถลงการณ์ท่ีประชมุสดุยอดผู้ นํา (Summit 

Communique) ทัง้นี ้หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทัง้ 2 ฉบบั เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบาย

ของฝ่ายไทยและมิใช่การแก้ไขในสาระสาํคญั ให้ ทก. หารือร่วมกบักรมสนธิสญัญาและกฎหมายกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) 

เพ่ือพิจารณาดาํเนินการในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมต้่องนําเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้ 

                   สาระสาํคัญของเอกสารทัง้ 2 ฉบับดังกล่าวมีดงันี ้

                   1. ร่างวิสัยทัศน์ผู้นํา (Leaders’ Vision) เป็นเอกสารวิสยัทศัน์ผู้ นําจะระบถุงึ การรับรู้สภาพปัจจบุนัและแนวโน้มใน

ภมูิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึง่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วโดยมเีทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เป็น

เคร่ืองมือสาํคญัในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีความแตกตา่งและช่องวา่งระหวา่งประเทศท่ีมีรายได้

สงูและประเทศท่ีมคีวามก้าวหน้าสงูของภมูิภาคในด้านหนึง่ และประเทศพฒันาน้อยท่ีสดุ (LDCs) ประเทศท่ีไมม่ีทางออกสูท่ะเล 

(LLDCs) และประเทศกําลงัพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็ (SIDCs) ในอีกด้านหนึง่ จึงเป็นความท้าทายซึง่ไมเ่พียงแตก่ระตุ้นการ
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เติบโตของภาค ICT ท่ีมีพลงัและมีพลวตัของภมูิภาค แตย่งัรวมไปถึงการทํางานร่วมกนักบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด เพ่ือขยาย

ประโยชน์ของ ICT ไปอยา่งทัว่ถงึ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนนบัล้านคนในภมูิภาคท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ยากจนและมคีวามต้องการ

พิเศษ นอกจากนี ้เอกสารวิสยัทศัน์ยงัระบถุงึการตระหนกัรู้ถงึความสาํคญัของการใช้ประโยชน์จากโอกาสอนัมากมายสาํหรับการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการประยกุต์ใช้ท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเปลีย่นชีวติของประชาชนไปในทางท่ีดีขึน้ ซึง่จะเกิดควบคูไ่ปกบัการ

มุง่หน้าสูค่วามสาํเร็จตามวิสยัทศัน์ “Smartly DIGITAL” ภายในปี ค.ศ. 2020 

                   2. ร่างแถลงการณ์ที่ประชุมสุดยอดผู้นํา (Summit Communique') เป็นเอกสารร่างแถลงการณ์ท่ีประชมุสดุยอด

ผู้ นําฯ จะเน้นยํา้ประเด็นสาํคญัของวิสยัทศัน์ผู้ นําและการกําหนดประเด็นเร่งดว่นท่ีประเทศในภมูิภาคฯ ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือให้

วิสยัทศัน์ผู้ นําสมัฤทธ์ิผล ได้แก่ 

                             2.1 การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

                             2.2 การกระตุ้นให้เกิดนวตักรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยา่งสร้างสรรค์ 

                             2.3 การสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือท่ีชาญฉลาดระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

                             2.4 การพฒันาท่ียัง่ยืนโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

                             2.5 การผนวกรวมประชาชนทกุกลุม่เข้าไว้ในสงัคมดจิิทลั 

                             2.6 การบรรลเุป้าหมายแหง่การรู้สารสนเทศดิจิทลัและการสร้างความสามารถของมนษุย์และองค์กร 

 

แต่งตัง้ 

12. เร่ือง แต่งตัง้ 

 

  1. การแต่งตัง้ข้าราชการให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ระดบัสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงวฒันธรรม ไปดาํรงตาํแหนง่อธิบดี (นกับริหาร ระดบัสงู) กรมการศาสนา ตามท่ี

กระทรวงวฒันธรรมเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

  2. การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงการตา่งประเทศ ประเภทบริหาร 

ระดบัสงู ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ ดงันี ้ 

  1. แตง่ตัง้นายนพปฎล คณุวิบลูย์ เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุง

บรัสเซลส์ ราชอาณาจกัรเบลเยยีม สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ให้ดาํรงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู หวัหน้าคณะผู้แทน

ไทยประจําสหภาพยโุรป เพ่ิมอีกตําแหนง่หนึง่  

   2. แตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตาํแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) เพ่ิมเติม 

จํานวน 5 ตําแหนง่ และผู้ อํานวยการสาํนกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (นกับริหาร ระดบัสงู) จํานวน 1 

ตําแหนง่ ดงันี ้ 

    2.1 นายอิศร ปกมนตรี เอกอคัรราชทตูประจํากระทรวง (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สาํนกังาน

ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ดาํรงตาํแหนง่เอกอคัรราชทตู ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกลั สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ตา่งประเทศ สบืแทนนางบษุยา มาทแลง็ ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดาํรงตาํแหนง่เอกอคัรราชทตู ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจกัรสเปน 

สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ  
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   2.2 นายจกัรกฤษณ์ ศรีวล ีรองอธิบดีกรมสารนิเทศ (นกับริหาร ระดบัต้น) ดาํรงตําแหนง่

เอกอคัรราชทตูประจํากระทรวง (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ สบืแทน    นายอิศร ปก

มนตรี 

   2.3 นายคมกริช วรคามิน กงสลุใหญ่ (นกับริหารการทตู ระดบัต้น) สถานกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคู

เวอร์ ประเทศแคนาดา สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ดาํรงตาํแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถาน

เอกอคัรราชทตู ณ กรุงบคูาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ สบืแทนนางสาวทศันาวดี เมีย้นเจริญ 

ซึง่เกษียณอายรุาชการ  

   2.4 นายปัญญรักษ์ พลูทรัพย์ เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ 

กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ ดาํรงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู      (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถาน

เอกอคัรราชทตู ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ สบืแทนนายอนสุนธ์ิ 

ชินวรรโณ ซึง่ได้รับการอนมุตัใิห้ลาออกจากราชการ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  

   2.5 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้ อํานวยการสาํนกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (นกั

บริหาร ระดบัสงู) ดาํรงตาํแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู ระดบัสงู) สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 

สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ สบืแทนนายปัญญรักษ์ พลูทรัพย์  

   2.6 นางสาวสชุาดา ไทยบรรเทา รองผู้ อํานวยการสาํนกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่ง

ประเทศ (นกับริหาร ระดบัต้น) ดาํรงตาํแหนง่ผู้ อํานวยการสาํนกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (นกับริหาร 

ระดบัสงู) สบืแทนนายพิรุณ ลายสมิต  

  ทัง้นี ้การแตง่ตัง้ในข้อ 1 และข้อ 2.1-2.3 ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ และการแตง่ตัง้

ในข้อ 2.4-2.6 ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

  3. แต่งตัง้ข้าราชการการเมือง ตาํแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัใิห้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ ออกจากตําแหนง่ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่

การกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย นายวิสาร เตชะธีราวฒัน์) และแตง่ตัง้ให้นายสวุฐัน์ ตนัติพฐัน์ 

ดํารงตําแหนง่ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย นายวิสาร เตชะธีราวฒัน์) 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  

 

แต่งตัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนกรรมการอ่ืนเดิมท่ีขอลาออก และท่ีพ้นจากตําแหนง่เน่ืองจากอายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์ ตามมาตรา 5 แหง่

พระราชบญัญตัคิณุสมบตัิมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามท่ี

กระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้1. นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการอ่ืนแทนนายยรรยง พวงราช ท่ีขอลาออก 2. นายภทัรลาภ ทวี

วงศ์ ณ อยธุยา เป็นกรรมการอ่ืนแทนนายวศิน ธีรเวชญาณ ท่ีพ้นจากตําแหนง่เน่ืองจากอายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 5 

พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ดํารงตําแหนง่แทนอยูใ่นตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องผู้ซึง่ตนแทน  

 

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


