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วาระ
เร่ืองที่

6 การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่  8  เมษายน  2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



   http://www.thaigov.go.th                                       วันที่  1  เมษายน  2557 
 

วันน้ี (8 เมษายน 2557) เมื่อเวลา 11.00  น. ณ ห้องห้วยจรเข้  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ               
สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร   นายกรฐัมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 

 1.  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง 
   เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557] 
 2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) 
 3.   เรื่อง   การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 4.  เรื่อง   แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
   (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   
 5.  เรื่อง  รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
   ประเทศไทย 
 6.  เรื่อง  การเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติ 
             อ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527  
 7.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (กระทรวงการคลัง)  
 8.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน เป็นกรรมการ
   ในคณะกรรมการผังเมือง 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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1. เรื่อง การกําหนดอัตราคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราคา่จ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557] 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคบัเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  รง. รายงานว่า ในการประชมุคณะกรรมการคา่จ้างชุดที ่19 ครั้งที่ 3/2556  
เม่ือวันที่ 20 ธนัวาคม 2556 มีมติเหน็ชอบใหกํ้าหนดอัตราคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือรวม 5 กลุ่มอาชีพ 13 สาขา
อาชพี ดังน้ี   

กลุ่มสาขาอาชพี/สาขาอาชพี 
อัตราคา่จ้างไม่น้อยกว่าวันละ (บาท) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
(1) ช่างอุตสาหการ 
    (1.1) ช่างเช่ือมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง 
 

 
460 ไม่มีระดับ 2 และ 3 

    (1.2) ช่างประกอบท่อ 400 ไม่กําหนดอัตราค่าจ้าง
    (1.3) ช่างทําแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 480 ไม่กําหนดอัตราค่าจ้าง
(2) ช่างอุตสาหกรรมศิลป ์
    (2.1) ช่างสีเครื่องเรือน 
 

350 450 ไม่กําหนด
อัตราค่าจ้าง 

(3) ช่างก่อสรา้ง 
    (3.1) ช่างหินขัด

400 ไม่กําหนดอัตราค่าจ้าง 

    (3.2) ช่างฉาบยิปซัม 400 ไม่กําหนดอัตราค่าจ้าง
    (3.3) ช่างมุงหลังคากระเบ้ืองคอนกรีต 400 510 620
(4) ช่างเครื่องกล 
    (4.1) ช่างบํารุงรักษารถยนต์ 340 400 ไม่มีระดับ 3 

    (4.2) ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 360 445 530
    (4.3) ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก 360 445 530
(5) ภาคบริการ 
    (5.1) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
           สปาตะวันตก (สุคนธบําบัด)

540 715 ไม่มีระดับ 3 

    (5.2) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
           สปาตะวันตก (วารีบําบัด) 565 750 ไม่มีระดับ 3 

    (5.3) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
           สปาตะวันตก (โภชนบําบัด) 615 815 ไม่มีระดับ 3 
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2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  โดยขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตนํ้ามันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2557 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557  และให้ดําเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ังแล้ว   
                   ทั้งน้ี กค. เสนอว่า เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลจะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2557 แต่โดยท่ีขณะนี้ราคาขายปลีกนํ้ามันยังคงมีราคาสูง ซึ่งหากมี                  
การปรับเพ่ิมอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลในระยะนี้จะทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน เพ่ือเป็น
การบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน จึงเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน
ดีเซลที่มีปรมิาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้าํมันดีเซล
ที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรอไขมันผสมอยูไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อ
ลิตร ออกไปอีก1 เดือน คือ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 
3.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการกํากับกิจการพลงังาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอ   
  1. การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการกํากับกิจการพลังงาน จํานวน 9 คน ดังน้ี  
1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  ผูท้ีเ่คยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน  2) นายศุภชัย  พิศิษฐวานิช                    
ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง  3)  นายดําริ  สุโขธนัง  ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 4)  นายอําพน กิตติอําพน  ผูท้ี่เคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  5)  นายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล  ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
6) นายอมร  พิมานมาศ  ผูแ้ทนสภาวิศวกร  7) นายกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  ผูแ้ทนอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  8) นายกิตติรัตน์  มังคละคีร ีผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           
9) นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล  ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ   
 2. การกําหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาฯ           
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547  และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2541  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
 ทั้งน้ี ให้มผีลต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมมีติแต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
4. เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์                 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   
 คณะรัฐมนตรมีีมติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน 12 คน  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี   
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1.  ด้านการเงิน  ภาครัฐ นางทองอุไร   ลิ้มปิติ  ภาคเอกชน  นายสุรชัย  โฆษิตเสรีวงศ์  
2. ด้านการพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์  ภาครัฐ  นายชัยณรงค์ โชไชย  ภาคเอกชน   

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ   
3. ด้านนิติศาสตร์  ภาครัฐ  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ภาคเอกชน  

ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล   
4. ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ภาครัฐ  นายไตรรัตน์  ฉัตรแก้ว  ภาคเอกชน   

นายอังสุมาล ศุนาลัย   
5. ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  ภาครัฐ  นายพันธ์ศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ์   

ภาคเอกชน   นายชัยธวัช เสาวพนธ์   
6. ด้านสังคมศาสตร์ ภาครัฐ   นางสุรางคณา วายุภาพ ภาคเอกชน  ศาสตราจารย์ 

พิเศษกมลชัย  รัตนสกาววงศ์   
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

 
5. เรื่อง รัฐบาลบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ 
มาเลเซีย ว่า รฐับาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายตาริก บุกวิช (Mr. Tarik 
Bukvic) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจําประเทศ
ไทยคนใหม ่โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ สืบแทน นายเอนซาร์ เอมิโนวิช (Mr. Ensar Eminovic) 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ 
 
6. เรื่อง การเสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญติัอ้อยและ 
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
กรรมการผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย 
พ.ศ. 2527 แทนนายบุญนรศิร์ สุวรรณพูล ซึ่งเกษียณอายุราชการ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
 
7. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลงั)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
   1. นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี (กลุม่ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556   
    2. นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านหน้ีสาธารณะ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  



5 
 
 

ทั้งน้ี ให้มผีลดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว  
 
8. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบคุคลอ่ืน เปน็กรรมการใน
คณะกรรมการผังเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และผูแ้ทนสถาบัน องค์การ
อิสระและบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง จํานวน 7 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการผงัเมือง 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1.ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1.1 หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร ข้าราชการบํานาญ สํานักนายกรัฐมนตรี 
   1.2 นายปรีชา รณรงค์ ข้าราชการบํานาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย 
   1.3 นายธนพิชญ์ มลูพฤกษ์ อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการสูงสุด 
   1.4 นายวัฒนา เชาวสกู ข้าราชการบํานาญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
   1.5 นายสง่า โภคบุตร ข้าราชการบํานาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย 
   1.6 นายสมพล ยุติธรรม ข้าราชการบํานาญ กระทรวงพาณิชย์ 
   1.7 นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการผู้จดัการ บริษัท สถาปนิกสุธรรม จํากัด 
  2. ผูแ้ทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน  
   2.1 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ์ผู้อํานวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซเลย์ จํากัด (มหาชน) 
   2.2 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮ
มโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 
   2.3 นายจิรายุ ศวิตชาต กรรมการจัดการ บริษัทศวิตชาต จํากัด 
   2.4 นายธีระพันธ์ุ ทองประวัติ ข้าราชการบํานาญ กรมโยธิการและผังเมอืง 
กระทรวงมหาดไทย 
   2.5 นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อป
เม้นท์ จํากัด 
   2.6 นายสมศักด์ิ จุฑานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเทค เอ็นเจียเนียริ่ง 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 
   2.7 นายสมศักด์ิ ต้ังทรงศิริศักด์ิ สมาชิก สภาสถาปนิก  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
  

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