
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/835                         วันท่ี  9  ธันวาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดใหท้างน้าํชลประทานอ่างเก็บน้าํห้วยโทงเป็น 

ทางน้าํชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา่ชลประทาน พ.ศ. .... 
สาระสําคัญ คอืคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ํา 

ชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทง เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
            กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า เน่ืองจากปัจจุบันมีการใช้นํ้าจากทางน้ํา
ชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทง ในเขตโครงการชลประทานสกลนคร เพ่ือกิจการอ่ืนที่มิใช่การเกษตรกรรม 
มากขึ้น ซึ่งทางนํ้าดังกล่าวได้กําหนดให้เป็นทางนํ้าชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณของนํ้า และเพ่ือให้การใช้นํ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งทําให้ทราบถึงปริมาณของนํ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับ
การขออนุญาตใช้นํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกําหนดให้
ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทง เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าเพ่ือ
กิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนที่มิใช่การเกษตรกรรมโดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามความใน
พระราชบัญญัติการชลประทาน พุทธศักราช 2558 
            สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
            กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทง จากศูนย์กลางเขื่อนดิน อ่างเก็บนํ้าห้วยโทง 
ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขึ้นไปทางด้านเหนือนํ้าในเขตตําบลวานรนิวาส อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
วาระที่ 10 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการสนับสนนุสนิเชื่อเกษตรกร 

ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม  
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเก่ียวกับโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกร 

ชาวสวนยางรายย่อย  เพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็น
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกตํ่าและต้องการมีอาชีพทางเลือกอ่ืนเสริมที่สามารถจะ 
 

สร้าง... 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยโทง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม

11 แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี 2558/59 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
 
http://www.thaigov.go.th                                                           วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 

 
  วันน้ี (8 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง 
ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี  สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักยกรัฐมนตรว่ีาด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนา 
    เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระให้กับผู้ซือ้อสังหาริมทรัพย์) 
  4.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทงเป็นทางนํ้า 
    ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  7.   เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ 
    ไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 
  8.  เรื่อง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของ  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี 2558 เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
    ครบ 88 พรรษา  
  9.  เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกําหนดให้ทาง 
    พิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง – ท่าเรือ สายบางนา – ท่าเรอื และ
    สายดาวคะนอง – ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ –  
    บางโคล่ และสายพญาไท – ศรีนครินทร์) เป็นทางที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ 
    ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ 
    (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 
  10.   เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกร 
    ชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
  11.    เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี 2558/59 
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ต่างประเทศ 
 
  12.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก 
    สมัยสามญั ครัง้ที่ 10 
  13.   เรื่อง   รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ฮ่องกง 
  14.  เรื่อง   การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
    ความร่วมมือประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  15.   เรื่อง   การให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) 
    ภายใต้ WTO 
  16.   เรื่อง   การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA 
    Expansion) 
  17.   เรื่อง   การเข้าร่วมทุนของญี่ปุ่นในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 
  

 แต่งต้ัง 
 
  18.  เรื่อง   การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  ของส่วนราชการต่าง ๆ  
    เพ่ิมเติม (จํานวน 7 ราย)  
  19.  เรื่อง   การแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
    แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)  
  20.  เรื่อง   การมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
    นายกรัฐมนตร ี(เพ่ิมเติม)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
    (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  24.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
  25.   เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  26.   เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  27.   เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงยุติธรรม)  
  28.   เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสง 
    ซินโครตรอน  
  29.   เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ 
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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  30.   เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย 
  31.  เรื่อง   แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  32.   เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีแห่งชาติ 
  33.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทราย             
    พ.ศ. 2527 
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน   
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  35.  เรื่อง เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    ศูนย์คุณธรรม 
  36.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพืน้ที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักยกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตามท่ี กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้มคีณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ” เรยีกโดยย่อว่า “กบพ.” ประกอบด้วย 
   1.1 รองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
   1.2 รองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
   1.3 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ 
   1.4 ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมศุลกากร ผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย             
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ประธานสภาธนาคารไทย เป็นกรรมการ  
   1.5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
  ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้อํานวยการ สบพ. เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. กําหนดให้ กบพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
   2.1 กําหนดแนวทางการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นไปตาม
นโยบายหรือแนวทางการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ังและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเสนอแผนการ
ดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ 
   2.2 อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกําหนด               
แนวทางการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการทั้งในสว่นของวงเงิน หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน การใช้
กําลังคนและทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐ และพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการดําเนินการหรือวงเงินรายจ่ายตามแผนงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างเหมาะสม 
   2.3 กํากับการดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ 
ตลอดจนพิจารณาสั่งการหรือข้อเสนอแนะการดําเนินการแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่              
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ฯลฯ 
  3. กําหนดให้จดัต้ังสํานักงานคณะกรรมการการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
เรียกว่า “สบพ.” เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลัด อก. เพ่ือรับผิดชอบด้านธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
กบพ. โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
   3.1 ติดตามดูแล และประเมนิผลความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ 
ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเสนอต่อ กบพ. เพ่ือพิจาณา 
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   3.2 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจนให้คําแนะนําหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบน้ีและ
เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
   3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามความเหมาะสม 

ฯลฯ 
  4. กําหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนการพัฒนาพ่ืนที่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในส่วนใดแล้ว ให ้กบพ. กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว พร้อมทั้ง
กําหนดหน่วยงานของรัฐที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นตัวช้ีวัด
ความสําเร็จในการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐดังกล่าวด้วย 
  5. กําหนดให้ สบพ. รวบรวมแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
และเสนอ กบพ. พิจารณา เมื่อ กบพ. อนุมัติแผนงานหรอืโครงการใดแล้วให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ต้องมกีารใช้เงินกู้หรืองบประมาณเพ่ิมเติมให้กระทรวงการคลัง
และสํานักงานงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนด โดยคํานึงถึงกรอบวินัยการเงินการคลัง 
และให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
  หากการดําเนินตามแผนงานหรือโครงการใดมีความจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
รัฐบาล หรือต้องใช้เงินกู้ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลให้รวบรวมเสนอผ่าน สบพ. เพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
         สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
            กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรบัเงินได้ที่ได้
จ่ายไปเพ่ือการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สนิแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้
คงสภาพเดิม เป็นจํานวนร้อยละหน่ึงร้อยของเงินได้ที่ได้จ่ายไประหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 โดยการดําเนินการดังกล่าวต้องเก่ียวเนื่องกับการดําเนินการธุรกิจหลกัของกิจการ และต้องเป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สิน ดังต่อไปน้ี 
            1. เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
           2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
            3. ยานพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะน้ัน ๆ ในราชอาณาจักรที่ใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจหลักของกิจการ แต่ไม่รวมถึงรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่น่ังไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่มิใช่ได้มาเพ่ือนําออกให้เช่า 
           4. อาคารถาวรไม่รวมที่ดิน และไม่รวมถึงอาคารถาวรที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัย 
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อลดภาระให้กับผู้ซ้ืออสงัหาริมทรพัย์) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์) ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอและใหส้ง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป 
            สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
            1. กําหนดให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง เป็น
จํานวนร้อยละ 20 ของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารหรือห้องชุดใน
อาคารชุดในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ                 
ในอสังหาริมทรัพย์น้ันให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว 
            2. กําหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลาห้าปีภาษีต่อเน่ืองกัน นับแต่ปีภาษีที่มี
การจัดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจํานวนเท่า ๆ กัน ในแต่ละปีภาษี 
  
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้าํหว้ยโทง เปน็ทางน้าํชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ   
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางนํ้าชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทง 
เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
            1. กษ.เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า เน่ืองจากปัจจุบันมีการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน
อ่างเก็บนํ้าห้วยโทง ในเขตโครงการชลประทานสกลนคร เพ่ือกิจการอ่ืนที่มิใช่การเกษตรกรรมมากขึ้น ซึ่งทางน้ํา
ดังกล่าวได้กําหนดให้เป็นทางนํ้าชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณของนํ้า และเพ่ือให้การใช้นํ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทําให้ทราบถึง
ปริมาณของนํ้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้นํ้าจากภาคอุตสาหกรรม 
การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทง เป็นทางนํ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นํ้าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนที่มิใช่การเกษตร
กรรมโดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติการชลประทาน พุทธศักราช 2558 
            สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
            กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บนํ้าห้วยโทง จากศูนย์กลางเข่ือนดิน อ่างเก็บนํ้าห้วยโทง ตําบล
วานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขึ้นไปทางด้านเหนือนํ้าในเขตตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
  
5. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเท่ียว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
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  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดเขตท้องที่ในจังหวัดต่าง ๆ เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม ดังน้ี  

เขตการท่องเที่ยว จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ 
1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

มรดกโลกด้าน
วัฒนธรรม 

กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก  และสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าโขง 

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย และ
หนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้า
เจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สิงห์บุรี และอ่างทอง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการทะเบียนเครื่องจักร      
พ .ศ . . . . . ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
           สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
            1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                 
จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ.2514 
            2. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                 
จดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ.2514 
            3. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักรไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงนี้ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7.  เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสสี้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี  
(สุวินทวงศ)์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ดําเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุร ี(สุวินทวงศ์) 
ตามท่ี กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า โครงการรถไฟสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มี
รายละเอียดดังน้ี 
  1. ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร ทางว่ิงยกระดับ 9 กิโลเมตร และทางว่ิงใต้ดิน 12.2 กิโลเมตร 17 
สถานี (สถานียกระดับ 7 แห่ง และสถานีใต้ดิน 10 แห่ง) 
  2. เริ่มจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล เข้าสู่ศูนย์ซ่อมบํารุงที่อยู่บริเวณอาคารสํานักงาน รฟม. ถนนพระรามเก้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคําแหง ว่ิงไปตาม
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ถนนรามคําแหงผ่านแยกลําสาลี แยกถนนกาญจนาภิเษกไปสิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์ ซึง่อยู่บริเวณใกล้จุดตัดระหว่าง
ถนนรามคําแหงกับถนนสุวินทวงศ์ 
  3. ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) ที่มีความจุสูง โดยมีความเร็วสูงสุด 
80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน 750 โวลต์ กระแสตรงจากรางที่ 3 โดยในปีแรกที่เปิดดําเนินการ  
จะใช้รถทั้งหมด 16 ขบวน (3 ตู้ต่อขบวน) 
   
8. เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทดิพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจําปี 2558 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี 2558 เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา ตามที่กระทรวง              
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กก. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมการจัดงานเฉลิมสี่รอบเหรียญทองกษัตรา (ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากมูลนิธิสวนหลวง 
ร.9 ชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย และภาคเอกชน) ได้เคยดําเนินการจัดงานแข่งขันเรือใบเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ                
น้อมรําลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
เรือใบ” ในกีฬาแหลมทองคร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 มาแล้ว 2 ครั้ง ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา แต่เน่ืองจาก
ใน               ปี 2558 น้ี จะครบ 4 รอบ (48 ปี) เน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าฯ               
ถวายเหรียญทองฯ คณะกรรมการจัดงานฯ เห็นควรจัดงานเฉลิมฉลองให้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจึงเสนอให้ กก.               
ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักเพ่ือสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ในการน้ี 
กก. ได้เห็นชอบให้การจัดงานในครั้งน้ีเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 
พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นโครงการเพ่ือเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบและครบ 4 รอบ ที่
ทรงรับการทูลเกล้าถวายเหรียญทองฯ ด้วย โดย กก. ได้ร่วมกับสํานักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.9 สมาคมแข่งเรือใบแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN และสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกกําหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2558 ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดชลบุรี 
  2. วัตถุประสงค ์
      1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบ 4 รอบ (48 ปี) ที่ทรง
ชนะเลิศและทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4                  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และน้อมรําลึกถึงวันที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย
เหรียญทองดุษฎีกิตติมศักด์ิโอลิมปิก “อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 นับเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการถวายพระเกียรติดังกล่าว 
      2) เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉรยิภาพและพระปรีชาสามารถในการแข่งขันกีฬาเรือใบของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกและพระองค์เดียวในทวีปเอเชียที่
ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการกีฬาระดับโลก  
      3) เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและความภูมิใจของคนไทยในชาติโดยใช้กีฬาเรือใบเป็นสื่อ 
      4) เพ่ือส่งเสริมกีฬาเรือใบให้แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยและเพ่ือยกระดับกีฬาเรือใบใน
ประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ 
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  3.รูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรม รายละเอียดการดําเนนิการ 

1.การแข่งเรือใบ การแข่งเรือใบแบ่งเปน็ 4 ประเภท 
(1) การแข่งเรอืใบบังคับวิทยุ IOM (International One Motor) 
ประเภท “เช่ียวชาญ” ซึ่งเป็นการแข่งขันของบุคคลทั่วไประหว่าง             
นักเรือใบ 
(2) การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ IOM ประเภท “นวก” ซึง่เป็นการแข่งขัน
ระหว่างนักเรือใบบังคับวิทยุที่เพ่ิงเริ่มเล่นเรือใบบังคับวิทยุ 
(3) การแข่งขันเรือใบ Optimist ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ Invitation ของ
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี ทั้งชายและหญิง 
(4) การแข่งขันเรือใบ โอเค ซึง่เป็นการแข่งขันแบบ Invitation ของนัก
เรือใบอาวุโส 
ทั้งน้ี การแข่งขนัเรือใบทุกประเภทจะดําเนินการตามกติกาแข่งขันเรือใบ
สากล (ISAF: International Sailing Federation) โดยจะทําการแข่งขัน
สลับกันระหว่างการแข่งขันเรือใบ Optimist กับ โอเค และเรือใบฯ IOM 
ในลักษณะแข่ง 2 เที่ยวติดต่อ (Back to Back) จนเสร็จสิน้การแข่งขันใน
วันที่ 20 ธันวาคม 2558

2. การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ 

3. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การพานักกีฬา กรรมการ และคู่สมรส เข้าเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญและร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น พระบรมมหาราชวัง 
พระที่น่ังอนันตสมาคม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ Shopping และรับ
บริการสปา ในช่วงหยุดพักระหว่างการแข่งขัน 4 วัน คือ ระหว่างวันที่ 14 
– 17 ธันวาคม 2558 รวมทั้ง จัดทําข้อมูลแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน        
ที่น่าสนใจให้แก่นักกีฬาและคู่สมรสที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยต่อ ซึ่งจะตรงกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสท่ีเป็นวันหยุดยาว 

4. การจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ 

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่สนามแข่งขัน 

5. การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ TNN และช่อง 5 
และเชิญนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักกีฬา
เรือใบชาวต่างชาติจะเป็นระดับ World Class 

 
  4. กําหนดการจัดกิจกรรม 
   1) การแข่งขนัรอบสนามแรก วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2558 ณ สระนํ้า สวนหลวง ร.9 
กรุงเทพมหานคร 
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   2) กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว นํานักกีฬาเรือใบ เจ้าหน้าทีต่่างชาติ พร้อมครอบครัว 
จํานวน 40 คน ท่องเที่ยวเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวและสถานที่สําคัญต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 17               
ธันวาคม 2558  
   3) การแข่งขนัรอบสนามสอง วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558 ณ โอเช่ียน มารีน่า หาดจอม
เทียน จังหวัดชลบุรี 
  5. กลุ่มเปา้หมาย 
      1) นักกีฬาเรือใบและคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่จะเข้ามาในพ้ืนทีจ่ัดการแข่งขัน ประมาณ 
200 คน 
      2) ประชาชนชาวไทยท่ีสนใจเข้าร่วมชมเชียร์ในพ้ืนที่จัดการแข่งขันและเข้าชมนิทรรศการ 
      3) ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่รับชมการแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ TNN และ
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร ่
 
9. เรื่อง การยกเว้นคา่ผา่นทางพเิศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกําหนดให้ทางพเิศษเฉลมิมหานคร 
(ทางพเิศษสายดินแดง – ท่าเรือ สายบางนา – ท่าเรือ และสายดาวคะนอง – ท่าเรอื) และทางพิเศษศรรีัช (ทาง
พิเศษสายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ และสายพญาไท – ศรีนครนิทร์) เปน็ทางที่ต้องเสยีค่าผ่านทางพิเศษประเภทของ
รถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผา่นทางพเิศษ และอัตราค่าผา่นทางพเิศษ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
กําหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง – ท่าเรือ สายบางนา – ท่าเรอื และสายดาวคะนอง – 
ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ และสายพญาไท – ศรีนครินทร์) เป็นทางที่ต้องเสีย
ค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผา่นทางพิเศษ (ฉบับที่ 3 )                    
พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ประชาชนในด้านการจราจรใน
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 กิจกรรม “ป่ันเพ่ือพ่อ Bike for Dad” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควร
ยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษยมราช ด่านเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษหัวลําโพง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสะพานสว่าง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอุรุพงษ์ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษสุรวงศ์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจันทน์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสาธร ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี ่1 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ 2 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพชรบุรี   
ตามอัตราที่ประกาศ ต้ังแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
 
10.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนนิโครงการสนับสนนุสนิเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย                   
เพื่อประกอบอาชีพเสริม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเก่ียวกับโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย                        
เพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นเกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกตํ่าและต้องการมีอาชีพทางเลือกอ่ืนเสริมทีส่ามารถจะสร้างรายได้ แต่
เน่ืองจากวงเงินสินเช่ือของ ธ.ก.ส. ที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. จํานวน 53,922 ครัวเรือน และเกษตรกรที่มีความประสงค์ที่สมคัรเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม 
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ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจาณาอนุมัติสินเช่ือ จาก ธ.ก.ส. 
ดังกล่าว เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยเร็ว 
 
11.   เรื่อง แนวทางการบรหิารจัดการตลาดมันสาํปะหลังปี 2558/59 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี 2558/59 จาํนวน 3 
โครงการ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด ปี 2558/59 
  2. โครงการชะลอเวลาการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง ปี 2558/59 
  3. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือรวบรวมและสร้างมูลค่าเพ่ิมมันสําปะหลัง ปี 2558/59  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการเพาะปลกูมันสําปะหลงัในระบบน้ําหยด ปี 2558/59 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตโดยใช้ระบบนํ้าหยด รวมท้ังเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร 
ในการเพ่ิมผลติภาพการผลิต (Productivity) และคุณภาพของผลผลิตมนัสําปะหลังและลดต้นทุนการผลิตมัน
สําปะหลัง 
  2. โครงการชะลอการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง ปี 2558/59 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรมีเงินทุน
ใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงชะลอการขุดมันสาํปะหลัง อีกทั้งเพ่ือลดปริมาณผลผลิตหัวมนัสําปะหลังสดไม่ให้ออกสู่ตลาด
มากเกินไป และเพ่ือให้เกษตรกรขายมันสําปะหลังได้ในราคาที่สูงขึ้น 
  3. โครงการสนับสนนุสนิเชือ่เพื่อรวบรวมและสร้างมูลคา่เพิ่มมันสาํปะหลัง ปี 2558/59 มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนสนิเช่ือให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการ
ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับมันสําปะหลังนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อมันสําปะหลังสดจาก
เกษตรกร และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการดําเนิน
ธุรกิจมันสําปะหลัง และช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมา 
 

ต่างประเทศ 
 
12. เรื่อง  ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชมุรัฐมนตรีขององค์การการคา้โลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 10 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัย
สามัญ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
เสนอ และมอบให้ผู้แทนไทยพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์และตามความเหมาะสมในเรื่องอ่ืนใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  พณ. รายงานว่า 
  1. การประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Conference : MC)ขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization : WTO) เป็นกลไกการดําเนินงานและการตัดสินใจของ WTO ในระดับสูงสุด มีวาระการประชุม            
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 2 ปี ทําหน้าที่ในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งปวงของ WTO 
  2. เคนยาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรฐัมนตรีของ WTO ครั้งที่ 10 (MC10)ระหว่างวันที่                  
14 – 18 ธันวาคม 2558 ณ กรุงไนโรบี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายใหผู้้ชว่ยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นผูแ้ทนไทยเข้ารว่มการประชุมดังกล่าว 
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  3. การประชุม MC10 ครั้งน้ี ถือว่าเป็นการประชุมคร้ังสําคัญมากของ WTO เน่ืองจากเป็นปี
ครบรอบ 20 ปี ของการก่อต้ัง WTO และเป็นครั้งแรกทีจ่ัดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกา โดยในช่วงก่อนการประชุม MC                  
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 อาจจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม G20 และกลุ่มแคร์นส์ (Cairms) ซึ่งเป็นกลุ่มการ
เจรจาสินค้าเกษตรที่ไทยเป็นสมาชิก 
  4. ในการประชุม MC10 สมาชิกคาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ในรูปแบบที่เรียกว่า “small 
package” โดยมีประเด็นสําคัญ คือ (1) การยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตรและการวางหลักเกณฑ์ในประเด็น
ที่เก่ียวข้อง (2) ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และ (3) ความโปร่งใส 
(Transparency) และอาจมกีารหารือประเด็นเจรจาอ่ืน ๆ ที่สําคญั อาทิ การค้าสินค้าอุตสาหกรรม การค้าบริการ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และประเด็นต่อเน่ืองจากการประชุม MC9 
  5. การประชุม MC10 จะสรุปผลในรูปแบบของรายงานสรุปผลการประชุม (Summary Report)
หรือบันทึกรายงานการประชุมของประธานฯ (Chairman’s Concluding Statement) หรือปฏิญญาของรัฐมนตรี 
(Ministerial Declaration) ซ่ึงเปน็เอกสารที่ไม่มีการลงนามและไม่มีวัตถุประสงค์ทีจ่ะก่อให้เกิดพนัธกรณตีาม
กฎหมายระหว่างประเทศ  
 
13.  เรื่อง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ฮ่องกง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ฮ่องกง และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของไทยและฮ่อกง 
  2. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยัน                 
การมีผลใช้บังคบัของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้ กต. สามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบ
กับสาระสําคัญ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  1. ประเทศไทยและฮ่องกงได้จัดทําความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างกัน ลงนามเมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2540 เพ่ือใช้เป็นความตกลงฉบับแม่บทในความสัมพันธ์ด้านการบินระหว่างกัน และทั้งสองฝ่ายได้พบ
หารือกันเป็นระยะ ครั้งล่าสุดคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันเมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2557 ที่เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง และได้จัดทําบันทึกการหารือ (AGREED RECORD)และบันทึกความเข้าใจ (MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING) ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
  2. บันทึกการหารือและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – ฮ่องกง ประกอบด้วย 1) การจัดทํา                
ร่างความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศฉบับใหม่ 2) เพ่ิมเติมสิทธิการรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 

 ผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ฮ่องกงในคร้ังน้ี เป็นการปรับปรุงสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพ  
ที่ 5 ซึ่งจะทําให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการ และเปิดโอกาสให้สามารถเพ่ิม
บริการระหว่างกันได้มากขึ้น ซึ่งจะทําให้การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศทั้งสองขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้โดยสารธุรกิจการขนส่งสินค้า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การค้า และการบริการระหว่างทั้งสอง
ประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับสายการบิน
ของทั้งสองประเทศต่อไป  
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14. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
ประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง
อาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม่ (MoU between ASEAN 
and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional security Issues) ตามท่ีสํานักงาน                 
ตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ   
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ  เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ในประเด็นความม่ันคง                
รูปแบบใหม่ อาทิเช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ  การกระทําอันเป็นโจรสลัด 
การฟอกเงิน และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  โดยรูปแบบความร่วมมือ ได้กระทําผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการวิจัยร่วมกัน และกําหนด
ระยะเวลาการบังคับใช้ 6 ปี  และสามารถต่ออายุไปโดยปริยายได้อีก 6 ปี  ซึ่งผู้ลงนามฝ่ายอาเซียนจะเป็นเลขาธิการ
อาเซียน  และผู้ลงนามฝ่ายรัฐบาลจีนจะเป็นรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของรัฐ 
 
15.  เรื่อง  การให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ภายใต้ WTO 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบบัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของประเทศไทยแก่สมาชิกกลุ่มประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) ภายใต้องค์องค์การการค้าโลก (WTO) และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  2. ให้กระทรวงพาณิชย์ย่ืนบัญชีสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อสภา               
นิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบบัญชีสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1 แล้ว และให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ดุลยพินิจในกรณี                 
มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญใบบัญชีสิทธิประโยชน์ดังกล่าว และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปลี่ยนดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี               
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ประเทศไทยยังไม่เปิดตลาดให้ LDCs ในรูปแบบการให้บริการข้ามพรมแดน (Mode 1) 
  2. ประเทศไทยไม่มีข้อจํากัดสําหรับ LDCs ในการเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย ในรูปแบบการ
บริโภคในต่างประเทศ (Mode 2 ) 
  3. ประเทศไทยกําหนดให้ LDCs สามารถถือหุ้นในนิติบุคคลไทย (บริษัทจํากัด) ไม่เกินร้อยละ 49 
โดยจํานวนผู้ถือหุ้นส่วนข้างมากต้องเป็นคนไทย และต้องให้คนไทยมีอํานาจการควบคุมกิจการเท่าน้ัน รวมท้ังต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กํากับดูแลในแต่ละสาขาย่อย ในรูปแบบการจัดต้ังทางพาณิชย์ (Mode 3) 
  4. ประเทศไทยอนุญาตให้บุคคลธรรมดาจาก LDCs เฉพาะประเภทนักธุรกิจ (Business Visitor: 
BV)  และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra – Corporate Transferee : ICT) สามารถเข้าเมืองและพํานักช่วงคราว โดย
ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ตลอดจน กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในรูปแบบการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4 ) 
 
16.  เรื่อง  การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง ITA Expansion และเข้าร่วมประกาศความสําเร็จของ
การเจรจา ITA Expansion ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 10  
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  2. ปรับปรุงท่าทีการเจรจาบนหลักการดังน้ี 
   - ลดภาษีเป็นศูนย์ทันที สําหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีผูกพัน (Bound Rate) หรืออัตราภาษี            
ที่เก็บจริง (MFN Applied Rate) เป็นศูนย์อยู่แล้ว 
   - ปรับลดระยะเวลาการลดภาษีสินค้าอ่อนไหวลงเหลือไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นรายการท่ีไทย           
มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผลจากการหารือกับภาคเอกชนให้มีระยะเวลาในการลดภาษีไม่เกิน 7 ปี 
   - อัตราฐานในการลดภาษี 
    (1) กรณีที่สินค้าน้ันผูกพันอัตราภาษี ให้ใช้อัตราที่ผูกพันภายใต้ WTO 
    (2) กรณีที่สินค้าน้ันไม่ผูกพันอัตราภาษี ให้ลดจากอัตราตามพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร (พ.ร.ก.) 
    (3) ทั้ง 2 กรณีใช้อัตราภาษีเก็บจริงเป็นท่าทีสํารอง 
  3. เห็นชอบเจรจาร่างปฏิญญา ITA Expansion (Daft Declaration) ตามหลักการในข้อ 2 โดยให้
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของไทย 
 
17.  เรื่อง  การเข้าร่วมทุนของญี่ปุ่นในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ กค. โดยสํานักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมจัดต้ังและร่วมลงทุนในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (Special Purpose 
Vehicle : SPV) กับหน่วยงานของญี่ปุ่นและเมียนมา ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด วงเงินไม่เกิน 
100 ล้านบาท และให้ สพพ. พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป                
ตามความเห็นของ กค. 
  2. เห็นชอบร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ฉบับที่ 2 
(Shareholders Agreement II Relating to Dawei SEZ Development Company Limited) 
  3. เห็นชอบให้ กค. โดย สพพ. ร่วมลงนามในร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ฉบับที่ 2 
  4. หากมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ฉบับที่ 2 ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญก่อนมีการลงนามให้ กค. และ สพพ. ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา               
อีกคร้ัง 
 

แต่งต้ัง 
 
18. เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.)  ของส่วนราชการต่าง ๆ  เพิ่มเติม        
(จํานวน 7 ราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.)  ของส่วน
ราชการต่าง ๆ  เพ่ิมเติม (จํานวน 7 ราย)  ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐสนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี  
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หน่วยงาน / ส่วนราชการ รายชื่อ ปคร. 
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  นายจตุพร  บรุุษพัฒน์  

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) กระทรวงมหาดไทย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3) กระทรวงวัฒนธรรม นายดํารงค์ ทองสม  
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

4) กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักด์ิ  อรรฆศลิป ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

5)  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

นายประสาท พาศริิ  
รองเลขาธิการ ปกร. 

6) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายคุณวุฒิ  ตันตระกูล  
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร  พลตรี ศักดา  เนียมคาํ  
รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

 
19. เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ                       
สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ) 
เสนอ  แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน     
การปฏิรูปประเทศ)  เพ่ือทําหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนการทํางานในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  11 ด้าน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี รวมท้ังติดตามและรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 
20. เรื่อง  การมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบติัราชการแทนนายกรัฐมนตร ี(เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตร ี(เพ่ิมเติม) (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 363/2558 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี                     
ในส่วนของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ   
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายประชาคม จันทรชิต  
ผู้อํานวยการสาํนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ที่
ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  

1. นายสุรศักด์ิ จันทรแสงอร่าม นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ – นรีเวชกรรม)  
กลุ่มงานสูติ – นรีเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ – นรีเวชกรรม) กลุม่งานสูติ- นรีเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ  โรงพยาบาล
ราชวิถี  กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 4 มถิุนายน 2558 

2. นายอภิชาต รอดสม ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง  
ดํารงตําแหน่งสาธารณสุขนิเทศ  (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานปลัดกระทรวงต้ังแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
23. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือสามัญ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

1. นางสาวมาลี วงศาโรจน์  ผูต้รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
 รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

2. นางสาววิไลลกัษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ   

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
24.  เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์  ให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 320,000 บาท 
รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจําปี และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ผู้รับจ้างจะได้รับ 
 
25.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิ
ประเทศ หัวหน้าสํานักงาน (ผู้อํานวยการระดับสูง)  สํานักงานรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต  (นักบริหาร
การทูตระดับสูง)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย  โดยปฏิบัติราชการท่ีกระทรวงการต่างประเทศ                
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
26.  เรื่อง การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง)                            
(สํานักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งต้ัง นายปกรณ์                             
นิลประพันธ์  กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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ให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าวเพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง               
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
27.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง  นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ผู้ครองตําแหน่งอยู่เดิมลาออกจากราชการเพ่ือไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (กรรมการ ป.ป.ช.)    ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป 
 
28.  เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จํานวน 2 คน  แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ     และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน ดังน้ี  1. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  2) นายเก้ือ                
วงศ์บุญสิน ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
29.  เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังน้ี  1. นายอาทิตย์ อิสโม ประธานกรรมการ                
2. นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 3. นายพิชิต  พระปัญญา กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง                
4. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  5. นายสุชาติ  วิริยะอาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  6. นางสาว  
สุดธิดา  กรุงไกรวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
30.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโอนนายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์  รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้   (ประเภทบริหาร ระดับสูง ) ไปรับราชการทางสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงมหาดไทย และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ประเภทบริหาร ระดับสูง )                
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
31. เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิม ที่ครบวาระ ดังน้ี  1. นายกุลิศ สมบัติ
ศิริ  ประธานกรรมการ (ผู้แทน กค.)  2.* นายประภาศ คงเอียด กรรมการ (ผู้แทน กค.)  3. นายสุทธิชัย  สังขมณี 
กรรมการ (ผู้แทน กค.)  4. นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ (ผู้แทน กค.)   5.* นายพิษณุ วิชิตชลชัย  กรรมการ                
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6. นางวรรณิภา  ภักดีบุตร กรรมการ 7. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการ 8. นางสาวสมพิศ  เจริญเกียรติกุล 
กรรมการ 9. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ 10. นายชูศักด์ิ สาลี กรรมการ  
  *หมายเหตุ กรรมการลําดับที่ 2 และ 5 ได้ดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ีสอง (นับรวมวาระที่เสนอ
แต่งต้ังในครั้งน้ี)   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  
32.  เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอแต่งต้ังบุคคลเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนตําแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีว่่างลง จํานวน 2 คน ดังน้ี 
  1. นายเขมทัต สุคนธสิงห์  (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ) 
  2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง) 
โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนดังกล่าว อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ได้แต่งต้ังไว้แล้ว  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
33. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารกองทุนตามพระราชบญัญติัอ้อยและน้าํตาลทราย พ.ศ. 2527 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  จํานวน 4 คน แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ เน่ืองจากเกษียณอายุราชการและมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง ดังน้ี 
  1. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 
       ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
  2. นายพสุ โลหารชุน   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
  3. นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ  ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ 
       ผู้แทนสํานักงบประมาณ 
  4. นายสุวัชชัย ใจข้อ   ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทาน 
       สํานักเศรษฐกิจมหภาค 
       ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน 
       สายนโยบายการเงิน 
       ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
ในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 จํานวน 6 คน ดังน้ี 1. นายอภิมุข สุขประสิทธ์ิ 2. นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
3. นายพิชัย ต้ังชนะชัยอนันต์ 4. นายเสรี อติภัทธะ 5. นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ 6. นางสาว สมจิตต์ สัจพันโรจน์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558  เป็นต้นไป 
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35. เรื่อง เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารศนูย์คณุธรรม 
  คณะรัฐมนตรมีติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ แต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (ชุดใหม่) จํานวน 7 คน โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ดังน้ี 
  1. นายจักรธรรม ธรรมศักด์ิ  ประธานกรรมการ 
  2. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. พลเอก ศรตุ นาควัชระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นายอดิศักด์ิ ภาณุพงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นางสาวรังสิมา จารุภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6.*นายธาดา เศวตศิลา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. นายดนัย จนัทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  * หมายเหตุ กรรมการลําดับที่ 6 ได้ดํารงตําแหน่งเป็นวาระที่สอง (นับรวมวาระที่เสนอแต่งต้ังใน
ครั้งน้ี) 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
36. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  1. องค์ประกอบ  นายกรฐัมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) และ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นรองประธานกรรมการ  คณะกรรมการประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ ์ชัยวงศ์ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
นายกําจร ตติยกวี นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมี  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  2. อํานาจหนา้ที ่
      2.1 เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการและแนวทางการตัดสินใจในเชิงรุก เพ่ือให้การขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาฯ บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
      2.2 กํากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินนโยบายและการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้การขับเคลือ่นการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      2.3 เชิญรฐัมนตรี ผูแ้ทนหน่วยงาน และคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวข้อง มาช้ีแจงให้ข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นตามความจําเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
      2.4 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความ
จําเป็น 
      2.5 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

............................ 


