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วันนี้ (8 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และ
พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย)
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช 2479
เรื่อง ขอเพิ่มองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ [ร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....]

2.
3.

เศรษฐกิจ-สังคม
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับศรีลังกา
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ 7
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะรัฐมนตรี
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)
เรื่อง การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สาหรับการจาหน่าย
หนี้สูญจากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี 2554 (ร่างกฎกระทรวง
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้)
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
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ต่างประเทศ
11.

เรื่อง การดาเนินงานให้มีผลผูกพันตามการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าเทคโนโลยี สารสนเทศ (
ITA Expansion)
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงประธานของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 14
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับและกาหนดเขตอาณาของ
สถานเอกอัครราชทูตและกาหนดเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ
(กระทรวงการต่างประเทศ)

12.
13.

แต่งตั้ง
14.

เรื่อง

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา
(กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวัฒนธรรม)
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทน
ตาแหน่งที่ว่างลงในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างฯ
เป็นการกาหนดให้บรรดาพนักงาน ลูกจ้าง ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้อานวยการสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..
(พ.ศ. .... ) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้นาประเด็นเกี่ยวกับการดูแลและติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ดังนี้
ร่างกฎกระทรวงที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
4.1 แก้ไขชื่อตาแหน่งของเจ้าพนักงานเรือนจาเพื่อให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับตาแหน่งในปัจจุบัน
4.2 แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายรางวัลอันเกิดจากการทางานของ
ผู้ต้องขังให้เจ้าพนักงานเรือนจาที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนงาน
ที่จัดให้ผู้ต้องขังทาด้วย
4.3 เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษ
เด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษ ประกอบด้วย ผู้
บัญชาการเรือนจา เป็นประธาน ผู้แทนกรมการปกครอง
ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนสานักงานตารวจ
แห่งชาติ และพนักงานเรือนจาอีก 4 คน เป็นกรรมการ เมื่อ
ได้คัดเลือกแล้วให้เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพักการลงโทษ และกาหนดระยะเวลาการพัก
การลงโทษนักโทษเด็ดขาดให้ ได้รับการพักการลงโทษเร็ว
ขึ้น โดยชั้นเยี่ยมไม่เกิน 1 ใน 2 ของกาหนดโทษ ชั้นดีมาก
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของกาหนดโทษและชั้นดีไม่เกิน 1 ใน 4
ของกาหนดโทษ

ร่างกฎกระทรวงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ร่างที่ ยธ. เสนอ)
(คงเดิม)
(คงเดิม)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “… เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ ก่อนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพักการลงโทษ...”
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4.4 เพิ่มหลักการมอบอานาจการเป็นประธานการประชุมของ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม การมอบอานาจให้เข้าร่วมประชุมของ
กรรมการโดยตาแหน่งและห้ามผู้บัญชาการเรือนจามอบผู้อื่น
เป็นประธาน รวมทั้งวิธีการประชุมของคณะกรรมการ
4.5 เพิ่มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์กากับ
ดูแลการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดผู้จะได้รับการพักการลงโทษ
4.6 เพิ่มหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติกรณีอธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็น
ด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดผู้
จะได้รับการพักการลงโทษและกรณีไม่เห็นด้วยกับความเห็น
ของคณะกรรมการดังกล่าว

3. เรื่อง ขอเพิ่มองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ [ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
พณ. เสนอว่า
1. ได้มีคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แนวทาง
และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้เป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ โดยมีอานาจและหน้าที่
ในการกาหนดนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์
เพื่อการส่งออก การนาเข้าปัจจัยการผลิตและสินค้าที่จาเป็นต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
บูรณาการการพัฒนาและขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันองค์ประกอบของ พกค. ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง รวมจานวน 29 ท่าน โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
2. ในคราวประชุม พกค. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่ม
องค์ประกอบของคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนของ พกค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. เพิ่มรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
2. แก้ไขตาแหน่งรองประธานกรรมการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง
3. เพิ่มผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการ
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เศรษฐกิจ-สังคม
4. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทาและลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา (
JOINT
ACTION PROGRAM for the period 2016 – 2018 for the implementation of the Memorandum of
Understanding on Cooperation in the Field of Tourism between the Ministry of Tourism and Sports
of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Tourism Development and Christian Religious
Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ให้ กก. พิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้ผู้แทนระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในระหว่างการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2559
3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (
Full Powers) ให้ผู้ลง
นามที่อ้างถึงข้างต้นในการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฯ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา ค.ศ. 2016 -2018
เพื่อดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา
โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างฉันมิตรระหว่างสองประเทศในด้านการท่องเที่ยว
โดยเป็นการดาเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ โดย จะดาเนินการร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ด้านการท่องเที่ยว (การเพิ่มจานวนการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวระหว่างกัน) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชาติ
[การช่วยเหลือในการจัดโครงการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความคุ้นเคยในสองประเทศ หรือ Familiarisation Trip (FAM
Trip) สาหรับผู้เชี่ยวชาญและสื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งเชี่ยวชาญในสาขาการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ] และการศึกษาด้าน
การท่องเที่ยวและการฝึกอบรมในขอบเขตการท่องเที่ยว (การแลกเปลี่ยนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ความรู้และยกระดับทักษะวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ด้านการท่องเที่ยว)
5. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านการจัดการปรอท สมัยที่ 7
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส
.)
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่าง
รัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท
[Intergovernmental
Negotiating Committee (INC)] to prepare a global legally binding instrument on mercury] สมัยที่ 7
และการประชุมหารือในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อเตรียมการสาหรับการประชุม INC สมัยที่ 7
2. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยสาหรับใช้ในการประชุม INC สมัยที่ 7
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3. หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจา และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (
Legally
Binding)ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาสิ้นสุดการประชุมฯ โดยนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สาระสาคัญของเรื่อง
1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ รวมทั้งประธาน
คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ซึ่งมีความครอบคลุมและเหมาะสม ประกอบด้วย 1. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 2. ประธานคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 3 คน 4. ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3
คน 5. ผู้แทนกรมการแพทย์ 2 คน 6. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน 7. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 2 คน 8. ผู้แทนกรมศุลกากร 2 คน 9. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 3 คน
2. จัดทาท่าทีของไทยสาหรับการประชุม
INC สมัยที่ 7 โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณา
รายละเอียดของแนวทางการจัดการปรอท และการเตรียมการด้านกลไกทางการเงิน เพื่อรองรับการมีผลใช้บังคับของ
อนุสัญญาฯ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่จะมีผลผูกพันในระยะยาว หากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีฯ ในอนาคต และอาจมี
การรับรองและเสนอความเห็นเพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการจัดการปรอท
3. ท่าทีไทยในการประชุม
INC สมัยที่ 7 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
มินามาตะฯ แล้ว มีดังนี้
(1) สนับสนุนการทางานของ
INC ในการเตรียมการเพื่อรองรับการมีผลใช้บังคับของ
อนุสัญญามินามาตะฯ และการจัดการประชุมรัฐภาคีสมัยแรก
(2) คานึงถึงความยืดหยุ่น ศักยภาพ ขีดความสามารถ สถานการณ์ และความจาเป็นของ
ประเทศกาลังพัฒนาในการจัดการปรอท
(3) สนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการดาเนินงานตามพันธกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถของ
ประเทศ
(4) ไม่ขัดกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
ดังนี้
1. การดาเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (พ.ศ. 2559 - 2561 ) เป้าหมาย 11,004
ครัวเรือน งบประมาณ 4 ,061.44 ล้านบาท โดยการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน) (พอช.) นาเงินที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการบ้านมั่นคงมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน
ริมคลอง และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ใช้จากเงินทุนหมุนเวียนของ พอช. ตามความจาเป็นเร่งด่วน
2. การสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสเฉลี่ยครัวเรือนละ 80 ,000 บาท
เนื่องจากนโยบายการจัดระเบียบชุมชนริมคลองเป็นนโยบายที่สาคัญและเร่งด่วน ที่ต้องเห็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหา
อย่างชัดเจนภายในระยะเวลาจากัดและชุมชนมีข้อจากัดในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งต้องรับภาระ
จึงจาเป็นต้องมีการช่วยเหลือเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
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สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง พอช. มีลักษณะการดาเนินงานใน
รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีหลักการสาคัญในการจัดการร่วมกันของชุมชน โดยใช้ระบบจัดการร่วมในรูปแบบของ
สหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่ใกล้เคียงกัน มีการขยับบ้านเรือน/ครัวเรือที่รุกล้าคลองขึ้นมาจัดระเบียบร่วมกัน ซึ่งมีรูปแบบ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ได้แก่
1
.1 การปรับปรุงในที่ดินเดิม มีการเช่าที่ดินร่วมกัน จัดระเบียบการอยู่อาศัยเพื่อรองรับ
ครัวเรือนที่รุกล้าคูคลอง
1.2 การสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ที่ชุมชนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกัน ในลักษณะการซื้อหรือ
เช่าที่ดินและปลูกสร้างที่พักอาศัยร่วมกัน ในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงในที่ดินเดิมได้
1.3 การเช่าซื้ออาคารในโครงการที่มีอยู่แล้ว เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการที่พัก
อาศัยของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ของกระทรวงการคลัง เป็นต้น
2. กระบวนการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแบ่งเป็น 2 ระดับ
ประกอบด้วย
2.1 ระดับนโยบาย ได้แก่ จัดตั้งกลไกคณะกรรมการระดับชาติ จัดทาข้อมูลคูคลองให้เป็น
ปัจจุบัน ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบการใช้พื้นที่
สาธารณะริมคลอง ระบบสัญจรทางน้าและจัดทานโยบายแผนงานมาตรการ ประสานผู้เกี่ยวข้องและประกาศนโยบาย
วาระแห่งชาติ เรื่องการพัฒนาชุมชนริมคลอง ประสานการดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง
ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับพื้นที่เขต รวมทั้งประสานพื้นที่ สร้างที่พักชั่วคราว ที่ดินรองรับชุมชนใหม่และ
บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและอุดหนุนที่อยู่อาศัย 2. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 3. สนับสุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
4. สนับสนุนการพัฒนาและดาเนินงานสารวจ จัดทาฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา องค์กรชุม ติดตามประเมินผลบริหาร
จัดการ
7. เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560)
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. กลุ่มคนไร้บ้าน เป็นองค์กรของคนไร้บ้านที่รวมตัวจัดตั้งเมื่อปี 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล
ช่วยเหลือคนไร้บ้านเร่ร่อน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเป็นกลไก
ในการผลักดันเชิงนโยบายของรัฐ โดยนิยามคาว่า “คนไร้บ้าน” หมายถึง คนที่พักอาศัยในที่สาธารณะโดยมีเจตนา
และพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพื้นที่อย่างชัดเจน เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบ
ใด ๆ ได้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านมาตรฐานหรือบ้านในสลัม ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าที่
อยู่อาศัย แม้แต่ห้องเช่าราคาถูก จาเป็นต้องหลับนอนตามที่สาธารณะ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) มีแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้
 มันคง
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2.1 แต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้านแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากภาคีทุก
ภาคส่วน” ภายใต้ พม. ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม นักวิชาการ และเครือข่ายคนไร้บ้าน โดยมี
บทบาทกาหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน การสารวจข้อมูล แนวทางการพัฒนาคนไร้บ้าน และพัฒนานโยบาย
มาตรการ แผนงานต่าง ๆ
2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดาเนิน
โครงการร่วมกัน เช่น การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนไร้บ้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ สุขภาวะ การจัดทาฐานข้อมูล
การศึกษา
2.3 การสร้างศูนย์คนไร้บ้านรองรับให้บริการใน 3 เมืองหลัก (กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น
เชียงใหม่) โดยสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ
2.4 การรับรองกลุ่มคนไร้บ้านที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ที่ผ่านการรับรองของ
เครือข่ายคนไร้บ้าน (ไม่ใช่การรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร์) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา และอื่น ๆ
2.5 สนับสนุนพัฒนาเสริมศักยภาพและระบบการดาเนินงานของเครือข่ายคนไร้บ้าน
2.6 สารวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวที่ทาและใช้ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายคนไร้บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมและเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับการพัฒนาแก้ไขปัญหา
คนไร้บ้าน
2.7 พัฒนาและจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในภาพรวม โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจวิเคราะห์และการวิจัยการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านเป็นฐานการวางแผนที่ครอบคลุม
การแก้ปัญหาคนไร้บ้านเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ
2.8 เชื่อมโยงและสร้างความร่วมระหว่างคนไร้บ้านกับหน่วยงานองค์กร (
Matching)
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และประชาสังคม ครอบคลุมมิติด้านสาธารณสุข สังคม การพัฒนา
อาชีพ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น เพื่อให้บริการหรือช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถคนไร้บ้าน
อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และผู้สูงอายุ ที่ศูนย์คนไร้บ้าน
2.9 นาร่องการพัฒนา “ที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน” เพื่อการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านที่ยั่งยืน
สามารถครอบคลุมช่วยเหลือคนไร้บ้านได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถดาเนินการได้อย่างกว้างขวาง
ในมิติที่มีส่วนร่วมทั้งจากรัฐและคนไร้บ้าน
2.10 นาร่องการพัฒนา “Social Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมของเครือข่ายคนไร้บ้าน”
8. เรื่อง การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สาหรับการจาหน่ายหนี้สูญจาก
การประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี 2554 (ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สาหรับการจาหน่ายหนี้สูญ
จากการประกันต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี 2554
2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญดังกล่าว กาหนดให้บริษัทประกัน
วินาศภัยที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนน้าท่วมคืนตามสัญญาประกันภัยต่อที่ได้ดาเนินการด้อยค่าสินทรัพย์
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จากประกันภัยต่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อกรณี
ภาวะอุทกภัย ปี 2554 ที่สานักงาน คปภ. กาหนด (ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกับภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558) สามารถจาหน่ายหนี้สูญจากการประภัยต่อได้ โดยไม่ต้อง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้กรณีทั่วไปที่กรมสรรพากรกาหนด ซึ่งจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบในระดับนโยบายและจะต้องมีการออกกฎกระทรวง
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีสิทธิ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนน้าท่วมคืนตามสัญญาประกันภัยต่อในส่วนของหนี้ที่ได้ดาเนินการด้อยค่าสินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกัยต่อกรณีภาวะ
อุทกภัยปี 2554 ที่สานักงาน คปภ. กาหนดกระทาได้โดยไม่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ทั้งนี้ เฉพาะสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสาหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายสืบเนื่อง
อันเกิดจากภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2. กาหนดให้การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
ตามข้อ 1. ให้มีผลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
9. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่ารายปีให้แก่รัฐวิสาหกิจ
2. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3. ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุผลความจาเป็นที่จะขอลดหย่อนค่ารายปี โดยอาศัยอานาจตามนัย
มาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 เนื่องจากประสบปัญหาทาง
การเงินหรือการดาเนินกิจการ เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเรื่องไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีให้สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการคลังรับไปพิจาณาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติก่อน และให้กระทรวงการคลังนาผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน
สาระสาคัญของเรื่อง
กค.รายงานว่า
เพื่อลดประเด็นปัญหาข้อโต้แย้งของรัฐวิสาหกิจที่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อน
ค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งเพื่อยุติประเด็นปัญหาการขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
รัฐวิสาหกิจที่ยังคงค้างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ กค. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
ลดหย่อนค่ารายปีให้แก่รัฐวิสาหกิจ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะถูกนามาใช้
บังคับแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังนี้
1. ให้ มท.ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีเครื่องจักรเป็นส่วนควบ ตามมาตรา
13 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ให้ชัดเจน ดังนี้
1.1 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยของปีก่อนหน้าการประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินปีภาษีปัจจุบันเป็นเกณฑ์คานวณ
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ผลตอบแทนของเครื่องจักเพื่อกาหนดเป็นค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก กค.
มีระเบียบ กค. ที่กาหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องฝากเงินกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเท่านั้น
1.2 ให้นาค่ารายปีของเครื่องจักรที่หักค่าเสื่อมราคาและได้คานวณผลตอบแทนของ
เครื่องจักร ตาม 1.1 มารวมกับค่ารายปีของโรงเรือนเพื่อใช้เป็นฐานในการคานวณการลดค่ารายปีของโรงเรือนที่มี
เครื่องจักรเป็นส่วนควบที่สาคัญลงเหลือ 1 ใน 3 ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ
2. ให้ มท.ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินประเภทโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติให้
ชัดเจนในแต่ละกรณีปัญหาของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
2.1 กรณีทรัพย์สินที่เจ้าของซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจดาเนินกิจการเอง
(1) ให้ประเมินค่ารายปีทรัพย์สินนั้นโดยใช้วิธีเทียบเคียงตามบัญชีราคาค่าเช่า
มาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือน
(2) หากเจ้าของซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนาทรัพย์สินบางส่วนไปใช้หาผลประโยชน์ และมี
รายได้ ให้ประเมินค่ารายปีจากรายได้ที่ได้รับจริงจากการนาทรัพย์สินนั้นไปใช้หาประโยชน์ โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพื่อแสดงจานวนเงินรายได้ ที่ได้รับรับจากการดาเนินการดังกล่าว
2.2 กรณีทรัพย์สินที่เจ้าของซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนาทรัพย์สินของตนไปให้เช่าและมีรายได้หรือ
ผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ให้เช่านั้น ตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันเป็นรายปีที่ชัดเจน ให้ประเมิน
ค่ารายปีทรัพย์สินที่ให้เช่าดังกล่าวจากรายได้หรือผลตอบแทนตามสัญญาเช่าที่รัฐวิสาหกิจและผู้เช่าได้ตกลงร่วมกัน
2.3 กรณีที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น (ผู้เช่าเป็น
เจ้าของโรงเรือน และเช่าเฉพาะที่ดินจากรัฐวิสาหกิจ) ให้ประเมินค่ารายปีทรัพย์สินดังกล่าวโดยใช้บัญชีกาหนดราคา
ค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือน
3. ให้รัฐวิสาหกิจที่เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดย
อาศัยอานาจตามนัยมาตรา 31 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ และเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่
ยังคงค้างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ยอมรับผลการประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หาก อปท.ได้ประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ และตามหลักเกณฑ์ที่ กค. เสนอ ในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นแล้ว เว้นแต่
รัฐวิสาหกิจที่เสนอเรื่องขอลดหย่อนค่ารายปี โดยอาศัยอานาจตามนัยมาตรา 31 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดินฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จะเป็นผู้รับภาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินทั้งหมด และรัฐวิสาหกิจนั้นมี
เหตุผลและความจาเป็นที่จะขอให้มีการบรรเทาภาระค่ารายปี เนื่องจากรัฐวิสาหกิจประสบปัญหาทางการเงินหรือการ
ดาเนินการ ทั้งนี้ ค่ารายปีที่จะลดหย่อนให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ต้องคานึงถึงรายได้ของท้องถิ่นและความเป็นธรรมกับผู้
เสียภาษีทั่วไปรายอื่น ๆ ในท้องถิ่นนั้น เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย
10. เรื่อง โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ตามแบบแปลนของสานักพระราชวัง ภายใน
กรอบวงเงิน 950 ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินแต่ละ
ระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกัน
2. สาหรับกรณีโรงงานยาสูบสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เพิ่มเติม
จานวน 530 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติให้โรงงานยาสูบนาค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาบวกกลับในการคานวณกาไร
เพื่อการจัดสรรโบนัสประจาปีบัญชีที่มีการใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนของพนักงานโรงงาน
ยาสูบในส่วนของเงินโบนัส
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สาระสาคัญของการดาเนินการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” สานักพระราชวังได้จัดทา
รูปแบบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินค่าจัดสร้างทั้งสิ้น 950 ล้านบาท และได้
จัดทาแบบรายละเอียดการจัดสร้าง (Detial Design) สวนป่า “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 1 ในเนื้อที่ 61 ไร่ โดยใช้เงินจาก
เงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนาส่งคลัง จานวน 420 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2540 สาหรับเงินค่าจัดสร้างเพิ่มเติม จานวน 530 ล้านบาท ให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และให้นาค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาบวกกลับใน
การคานวณกาไรเพื่อการจัดสรรโบนัสประจาปีบัญชีที่มีการใช้จ่ายจริง
ต่างประเทศ
11. เรื่อง การดาเนินงานให้มีผลผูกพันตามการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITA Expansion)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบผลการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA
Expansion) ของไทย และเห็นชอบการมีผลผูกพันตามผลการเจรจาดังกล่าว
2. เห็นชอบการแก้ไขตารางข้อผูกพันการลดภาษีสินค้า (Schedule of Tariff Concessions)
ที่ไทยมีอยู่ภายใต้ WTO เพื่อให้เป็นไปตามผลการเจรจาฯ และให้เสนอผลการเจรจาฯ และตารางข้อผูกพันการลด
ภาษีสินค้าดังกล่าว ไปเพื่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาให้ความเป็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งการแก้ไขตารางข้อผูกพันดังกล่าวไปยัง WTO
3. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อผูกพันดังกล่าว เพื่อให้เกิดผล
ในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
1. ผลการเจรจา ITA Expansion ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขององค์การ
การค้าโลก ครั้งที่ 10 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยตารางข้อผูกพันการลดภาษีสินค้า ITA Expansion ของ
ไทย จานวน 524 รายการ แบ่งเป็นสินค้าปกติ 435 รายการ และสินค้าอ่อนไหว 88 รายการ ทั้งนี้ มีระยะเวลา
การลดภาษี 4 ระยะ คือ ลดภาษีเป็น 0 ทันที ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี และลดภาษี
เป็น 0 ภายใน 7 ปี โดยสินค้าอ่อนไหวไทยจะทยอยลดภาษีเป็น 0 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมด้าน
สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อมในการขยายฐานภาคอุตสาหกรรมในสินค้าดังกล่าวของไทย
ในอนาคต
2. ผลการเจรจาดังกล่าวเป็นไปตามหลักการปรับปรุงท่าทีเจรจาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 กล่าวคือ ลดภาษีเป็นศูนย์ทันทีสาหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีผูกพัน (Bound rate) หรืออัตรา
ภาษีที่เก็บจริง (MFN Applied Rate) เป็นศูนย์อยู่แล้ว และปรับลดระยะเวลาการลดภาษีสินค้าอ่อนไหวลงเหลือ
ไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นรายการที่ไทยมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผลจากการหารือกับภาคเอกชนให้มีระยะเวลา
ในการลดภาษีไม่เกิน 7 ปี
3. ตารางข้อผูกพันการลดภาษีสินค้า ITA Expansion ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
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อุตสาหกรรมด้านสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของประเทศ
โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทยในตลาดสินค้า IT รวมทั้งจะดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างชาติ
อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายด้านสินค้า
IT ของไทย ประกอบกับ จะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 คลัสเตอร์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยเป็นการต่อยอด 1
อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเป็นอุตสาหกรรมในอนาคต
(New S – curve) 1 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ด้าน 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.18 โดยเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก
และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
4. เพื่อให้ผลการเจรจาดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมาย ประเทศสมาชิกความตกลง ITA
Expansion ได้ตกลงที่จะดาเนินกระบวนการภายในประเทศ เพื่อแก้ไขตารางข้อผูกพัน ( Schedule of Tariff
Concessions) ภายใต้ WTO เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ความเห็นว่า การขยายขอบเขตของรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความตกลง ITA Expansion ที่ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกภาษีและลดค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่กัน มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการค้าเสรี ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก้สมาชิกให้ต้องปฏิบัติและมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกัน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 23 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
12. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงประธานของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 14
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงประธานในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออาเซีย
ครั้งที่ 14 (Chairman”s Statement 14th Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting) และหากมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างถ้อยแถลงดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต.
ดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 14 และให้ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงประธานดังกล่าว
สาระสาคัญของร่างถ้อยแถลงฯ ไทยในฐานะประธาน ACD ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ภายใต้
หัวข้อหลัก “กรอบความร่วมมือเอเชีย – แนวทางสู่อนาคต (ACD – The Way Forward)” โดยที่ประชุมฯ
เห็นชอบต่อการรับเนปาลเป็นสมาชิกลาดับที่ 34 ของ ACD และพิจารณาเห็นชอบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดทาร่างเอกสารแนวคิดเรื่องวิสัยทัศน์ความร่วมมือ
ACD ปี ค.ศ. 2030
2. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบในภูมิภาค
ACD
3. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา
4. การจัดลาดับสาขาความร่วมมือใน
ACD ใหม่ โดยแบ่งเป็น 6 สาขาสาคัญ ได้แก่ (1) ความ
เชื่อมโยง (2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) ความเชื่อมโยง
ระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า (5) การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ (6) วิถีทางเลือกสู่การพัฒนา
อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
5. แนวทางการจัดตั้งสานักเลขาธิการถาวร
ACD
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6. ความสาคัญของบทบาทภาคเอกชนและภาควิชาการโดยเน้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่
และเสริมสร้างขีดความสามารถทางการศึกษา ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในเอเชีย เช่น
การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาและการจัดตั้ง ACD University Network เป็นต้น
13. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับและกาหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและกาหนด
เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะในส่วนที่อนุมัติ “ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
มีเขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรตองกา แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์” โดยเพิ่มเติม
ข้อความเป็น “ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย มีเขตอาณาครอบคลุม
ราชอาณาจักรตองกา แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจานิวซีแลนด์คนใหม่” เนื่องจาก นายมาริษ
เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจานิวซีแลนด์คนปัจจุบันได้ยื่นพระราชสาส์นต่อพระประมุขแห่ง
ราชอาณาจักรตองกา เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาราชอาณาจักรตองกา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2558 แล้ว
แต่งตั้ง
14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง
นายธวัชชัย ฤทธากรณ์
ผู้อานวยการสานัก 5 สานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการดาเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ
(นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม
2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
15. เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง
นางบาร์บารา โซโลม
มุลวานา (Ms. Barbara SolomeMulwana) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา แทน
นายเจมส์มุลวานา (Mr. James Mulwana) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา ซึ่งถึงแก่กรรม
16. เรื่อง การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน
นายอิสระ ศิริวรภา ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
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1.
นายวิชิต ชิตวิมาน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดารงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต
ประจากระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
2.
นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จานง อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส ดารงตาแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
18. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 3 ราย ดังนี้
1.
นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
2.
นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
3.
นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ดารงตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
19. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ และ
นายอนุชา เศรษฐเสถียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดารงตาแหน่งครบวาระสองปีแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ตามความใน
มาตรา 10/2 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
20. เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงใน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประธาน
กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสส. จานวน 7 คน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2544 มาตรา 17 (3) และ (5) แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1.
นายวีระพันธ์
สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการคนที่สอง 2. นายคานวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 3. นางสุวรรณี คามั่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชน
4. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการสื่อสารมวลชน 5. รองศาสตราจารย์ปัญญา
ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการกีฬา 6. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม 7. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการ
บริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
21. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
นายมานะ เหมจินดา
ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559
เป็นต้นไป
22. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้ง
พันตารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้าราชการพล
 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
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เรือนสามัญ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาประจาสานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
********************

 มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

