
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    14   กันยายน   2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสาํนักบรหิารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 7 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติ 

ตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  

เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  ให้ข้าวเป็นสินคา้ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร ดังน้ี 
  1. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืชและกฎหมาย
ว่าด้วยพันธ์ุพืช 
  2. นําผ่านทางด่านศุลกากรเฉพาะที่มีด่านตรวจพืชตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กําหนด และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
ตามท่ีกําหนดแสดงต่อกรมศลุกากรประกอบการนําผ่านราชอาณาจักร ทั้งน้ี ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัย
พืชต่อด่านตรวจพืชเพ่ือตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําผ่านราชอาณาจักร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 14 เรือ่ง เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามโปรแกรม 

ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ปี 2015 ของโครงการจัดการระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญใ่นอ่าวเบงกอล 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  

เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Programme) ปี 2015 
ของโครงการจัดการระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญใ่นอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem) 
และกิจกรรมหรือการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวก่อน 
การลงนาม 
  2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมประมง และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทนที่
อธิบดีฯ ได้มอบหมาย เป็นผูล้งนามในโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 
 

สาระ... 
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  สาระสําคัญของโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (SAP) เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกันจากทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐ
อินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยได้รับคําแนะนําแนวทางจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการของแต่ละประเทศ (Project Steering Committee: PSC)  มี FAO ให้ความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก GEF โดย SAP ระบุถึงแผนปฏิบัติการในหลายแนวทาง 
เพ่ือจัดการปัญหาในเร่ืองการทําประมง ความสมบูรณข์องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ซึ่งนําไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และขจัดความยากจน
ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาเก่ียวกับ (1) การจัดการโครงสร้างสถาบัน
และการปรับปรุงกฎหมาย (2) มาตรการบรหิารจัดการ (3) สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ในชุมชน 
และ (4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อการดําเนินงาน 4 หัวข้อ ดังน้ี 1) ทรัพยากรมีชีวิตทางทะเล  
2) ระบบนิเวศในสภาวะวิกฤต 3) คุณภาพนํ้า 4) ประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง 

วาระที่ 22 เรือ่ง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ  
และให้ขา้ราชการพลเรือนสามัญพน้จากตําแหน่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งต้ัง 
นางสาวนิลวรรณ  ลีอังกูรเสถียร ผู้เช่ียวชาญด้านไม้ผล (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) สถาบันวิจัยพืชสวน  
กรมวิชาการเกษตร  ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ)  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 32 เรือ่ง  ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบติัหน้าที่อีกหนึง่วาระ 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 16 กันยายน 2559 จํานวน 4 ราย  
(ลําดับ 1-4)  และในวันที ่20 กันยายน 2559 จํานวน 2 ราย (ลําดับที่ 5-6) ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก 
หน่ึงวาระ ดังน้ี  
  1. พลตํารวจโท วรศักด์ิ นพสิทธพิร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับ
บัญชา รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  
  2. นายธวัช สนุทราจารย์ ผูช่้วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข อยู่ในบังคับบัญชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  3. พลเอก เจรญิ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน อยู่ในบังคับบัญชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
  4. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ใน
บังคับบัญชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

5. นายวีระศักด์ิ... 
 
 



วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 7 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....

ต่างประเทศ 14 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามโปรแกรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ปี 2015 ของโครงการจัดการระบบนิเวศวิทยา
ขนาดใหญ่ในอ่าวเบงกอล

แต่งตั้ง 22 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทรงคุณวุฒิ และให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

32 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอีกหนึ่งวาระ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                         วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 
 
  วันน้ี (13 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   และ  พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ            
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ และ 
    ค่าธรรมเนียม)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิด 
    ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
  5.  เรื่อง  การเปลี่ยนช่ือ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย  
    พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
    ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
    มาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน  
    และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (สนามบินศุลกากรหนองคาย
    และสนามบินศุลกากรเลย) 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
  9.  เรื่อง   ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
  10.   เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
    (Medical Hub) (พ.ศ. 2559 – 2568) ระยะ 10 ปี  
  11.   เรื่อง  หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล 
  12.  เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น 
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ต่างประเทศ 
 
  13.  เรื่อง  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการท่องเที่ยวโลกว่า
    ด้วยการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. 2559 
  14.   เรื่อง   เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามโปรแกรมปฏิบัติการเชิง 
    ยุทธศาสตร์ปี 2015 ของโครงการจัดการระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ใน 
    อ่าวเบงกอล 
  15.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
    ร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
    ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  16.  เรื่อง   การเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee  for 
    Scientific and Technological Policy –   CSTP)  ภายใต้องค์การเพ่ือความ 
    ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation For Economic Co-  
    operation and Development – OECD)   
  17.   เรื่อง   การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – กัมพูชา  
    (ฉบับแก้ไข)  
  18.  เรื่อง  การจัดทําสัตยาบันสารความตกลงปารีส 
  19.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
    ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  20.  เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับสูงเรื่องการจัดการการย้ายถิ่น
    ขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐานในระหว่างการประชุมสมัชชา 
    สหประชาชาติ ร่างคํามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมสุดยอดระดับผู้นํา 
    ด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุม
    ทั้งสอง  
 

แต่งต้ัง 
 
 21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และให้ 
    ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)  
  25. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  26.  เรื่อง  การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็น 
    กรณีพิเศษ 
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  27.  เรื่อง   ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
    สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
    กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
    (นักบริหารสูง) (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  30.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงพลังงาน)  
  31.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  32.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  
  33.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร  
  34.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....             
(การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) ตามที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน
อัยการสูงสุดและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความซ้ําซ้อนในประเด็นการกําหนด
หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ฎีกาที่กําหนดให้จําเลยที่มิได้ถูกคุมขังต้องแสดงตนในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับน้ีกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)               
พ.ศ. .... ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ  
  1. เพ่ิมบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์การต้ังทนายความให้แก่จําเลยและให้สิทธิจําเลยแถลงให้ศาล
ทราบถึงพยานหลักฐานที่ควรเรียกมาในช้ันไต่สวนมูลฟ้อง  
  2. เพ่ิมบทบัญญัติการกําหนดกรณีที่ศาลอาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยได้  
  3. แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนดให้จําเลยซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจําคุกและไม่รอการลงโทษ หรือลงโทษที่
หนักกว่า และไม่ได้ถูกคุมขัง ในการอุทธรณ์จําเลยต้องมาแสดงตนต่อศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ และกําหนดให้             
นําหลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ดังกล่าวมาบังคับใช้แก่การย่ืนฎีกาด้วย  
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนดหลักเกณฑ์การนําจํานวนเงินสุทธิของทรัพย์สินที่ต้องยึดหรืออายัดมาใช้
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกริบ หรือราคาทรัพย์สิน หรือค่าสินไหมทดแทน  
  5. เพ่ิมบทบัญญัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งสําเนาคําฟ้อง และหมายเรียกแก่จําเลย  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเท่ียว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี  
  1.  อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ี ให้ กก. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการอนุวัติการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals: ASEAN MRA on TP) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีอํานาจหน้าที่ในการสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับข้อตกลงร่วมฯ ปรับปรุงและติดตามตรวจสอบมาตรฐาน
สมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน กํากับและติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น   
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเท่ียว มีอํานาจหน้าที่ในการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เช่น บุคลากรแผนกแม่บ้าน แผนก
ต้อนรับส่วนหน้า แผนกประกอบอาหาร แผนกธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น โดยประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะและ
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แนวทางปฏิบัติในการประเมิน ออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมิน 
พัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและระบบข้อมูลสําหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว วินิจฉัยอุทธรณ์
เก่ียวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน ผู้ประเมิน ศูนย์ฝึกอบรม และ               
ผู้อบรม เป็นต้น  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์การขอเป็นผู้ฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะ การขอประเมินสมรรถนะ 
หน่วยงานที่สามารถขอเป็นศูนย์ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน การจัดต้ัง การยกเลิก และหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมหรือ
ศูนย์ประเมิน การออกคําสั่งให้หยุดดําเนินการฝึกอบรมหรือประเมินเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งของนายทะเบียน 
และการเพิกถอนหนังสือรับรอง  
  4. กําหนดอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังน้ี ค่าประเมินสมรรถนะ และค่าฝึกอบรม
สมรรถนะสําหรับบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ค่ารับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมหรือผู้ประเมิน ค่ารับรองเพ่ือให้เป็นศูนย์
ฝึกอบรมหรือศูนย์ประเมิน และค่าต่ออายุหนังสือรับรอง  
  5. กําหนดโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีกําหนด โดยมีทั้งโทษปรับทาง
ปกครอง โทษปรับทางอาญา และให้นายทะเบียนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายฉบับน้ี  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับความ
รับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ . .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนที่มีหลักการในลักษณะ
เดียวกันกับบทบัญญัติดังกล่าวมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และกําหนดบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมของกฎหมายแต่
ละฉบับโดยให้ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลมีความรับผิดชอบต่อเมื่อมี
การสั่งการหรือมีการกระทําของบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้น
ไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม และอนุมัติหลักการ                 
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 592) พ.ศ. 2558  
  2. กําหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา 
ดังต่อไปน้ี โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
   2.1 ร้อยละหกจุดสาม สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี                
ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
   2.2 ร้อยละเก้า สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
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5. เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนช่ือร่างพระราชบัญญัติจาก  “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการ
พยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย 
พ.ศ. ....” ตามที่สภากาชาดไทยเสนอ และให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สภากาชาดไทยแจ้งว่า สํานักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้
ช่ือร่างพระราชบัญญัติว่า “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย ตามที่สภากาชาดไทยเสนอ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 150 ปี 
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณ ด้าน
การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และวิชาชีพการพยาบาล 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  แก้ไขช่ือร่างพระราชบัญญัติ จาก “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย 
พ.ศ. ...” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย” 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมพัมนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  เปลี่ยนช่ือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
 
7. เรื่องร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่
ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  ให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร ดังน้ี 
  1. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืชและกฎหมายว่าด้วย
พันธ์ุพืช 
  2. นําผ่านทางด่านศุลกากรเฉพาะที่มีด่านตรวจพืชตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด และ
ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกตามที่กําหนดแสดงต่อ
กรมศุลกากรประกอบการนําผ่านราชอาณาจักร ทั้งน้ี ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชต่อด่านตรวจพืชเพ่ือ
ตรวจสอบก่อนนํามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําผ่านราชอาณาจักร 
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8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (สนามบินศุลกากรหนองคายและสนามบินศุลกากรเลย) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรหนองคาย) และร่างกฎกระทรวงกําหนด             
ท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรเลย) 
รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่าน
ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรหนองคาย) เป็นการแก้ไขที่ทําการด่านศุลกากรหนองคายไปต้ังอยู่
ที่ เลขที่ 224 หมู่ที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ) ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยยกเลิกความในลําดับที่ 18 ของข้อ 4 และให้ใช้ความดังต่อไปน้ี 
 

กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ขอแก้ไข 
ด่านศลุกากร ด่านศลุกากร 

ด่านศุลกากรหนองคาย ต้ังอยู่ที่บ้านดอนคู่ หมู่ที่ 1 
ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

ด่านศุลกากรหนองคาย ต้ังอยู่ที่ เลขที่ 224 หมู่ที่ 2 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ช่วงถนนเฉลิมพระ
เกียรติ) ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

ทางอนุมัติ ทางอนุมัติ 
ทางถนน 
1. ทางถนนจากท่าเรือหนองคาย (ท่าเรือหายโศก) ไป
ตามถนนโศกเลี้ยวขวาไปตามถนนประจักษ์ เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนมิตรภาพถึงด่านศุลกากร หนองคาย 
2. ทางถนนจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวไปตาม
ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข  2  สายสระบุรี  – 
หนองคาย (เขตแดน) ตอน กม.163+000 ต่อเขตแดน
ไทย – ลาว เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 สายสระบุรี – หนองคาย(เขตแดน) ถึงด่านศุลกากร
หนองคาย 
3. ทางถนนจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวไปตาม
ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข  2  สายสระบุรี  – 
หนองคาย (เขตแดน) ตอน กม.163+000 ต่อเขตแดน
ไทย – ลาวเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
สายสระบุรี – หนองคาย(เขตแดน) ตอนถนนเช่ือมเข้า
เมืองหนองคายเลี้ยวขวาเข้าถนนพนังชลประทาน
เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สาย
สระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ถึงด่านศุลกากร
หนองคาย 

ทางถนน 
1. ทางถนนจากท่าเรือหนองคาย (ท่าเรือหายโศก) ไป
ตามถนนหายโศก เลี้ยวขวาไปตามถนนประจักษ์ 
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจนจบทิศ เลี้ยวขวาไปตาม ถนน
หมายเลข 243 (ถนนหนองคาย – สะพานมิตรภาพ) 
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ช่วง
ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ถึงด่านศุลกากรหนองคาย 
 
 
 
2. ทางถนนจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวไปตาม 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ช่วงถนนเฉลิมพระ
เกียรติ) สายสระบุรี – หนองคาย (เขตแดน) ตอน กม.
509+113 ต่อเขตแดนถึงด่านศุลกากรหนองคาย 
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  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่าน
ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรเลย) เป็นการกําหนดเพ่ิมเติมให้สนามบินเลย จังหวัดเลย เป็น
สนามบินศุลกากรและกําหนดให้ท่าอากาศยานเลย ต้ังอยู่เลขที่ 38 หมู่ 6 บ้านนาอาน ถนนมลิวรรณ ตําบลนาอาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นสนามบินศุลกากร โดยเพ่ิมเติมความในลําดับที่ 19/2 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
9. เรื่อง  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
2. มอบหมายสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํากราบบังคมทูลเกล้าถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 

ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564  
สาระสําคัญของเร่ือง  
สศช. รายงานว่า  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดย สศช. ได้จัดทํา 

ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2539)  โดยหลักการสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพํฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  เป็นกรอบการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก  
และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย                
(1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  (2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ (3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้                
มีเสถียรภาพ  และมีความย่ังยืน (4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน         
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการทํางานเชิงบูรณาการ (6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  และ             
(7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  
  เป้าหมายรวม  ประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  (2) ความเหลื่อมล้ํา
ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  (4) ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
และเพ่ิมความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน   4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและย่ังยืน  
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย                
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย  และนวัตกรรม  9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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10.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)                
(พ.ศ. 2559 – 2568) ระยะ 10 ปี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) โดยให้ สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลา
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560) แล้วดําเนินการต่อไปได้ ส่วนกิจกรรมใดที่เป็นการ
ดําเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้นําเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
รูปเพ่ือให้รัฐบาลชุดต่อไปท่ีจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาดําเนินการต่อไปตามนัยมติข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรี)  

 ทั้งน้ี ในส่วนงบประมาณและเงินจากแหล่งอ่ืนสําหรับดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว                
ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี             
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
  2. ในการดําเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hab)กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการโดยไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพใน         
การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทยด้วย 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559 – 2568)            
มีวิสัยทัศน์พันธกิจที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขของโลกภายใน 10 ปี โดยมีเป้าประสงค์ใน 4 ด้านหลัก 
ได้แก่ 1. ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2. ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service 
Hub) 3. ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) 4. ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product 
Hub) 
  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
จัดบริการสุขภาพ 2) พัฒนาบริการรักษาพยาบาล 3) พัฒนาบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 4) พัฒนาบริการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 5) พัฒนาบริการวิชาการและงานวิจัยทางการแพทย์ (Academic Hub)                
6) พัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 7) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์  
  ทั้งน้ี แผนระยะเร่งด่วน 2 ปี จะดําเนินการในปี 2559 – 2560 และระยะปานกลาง – ระยะยาว              
8 ปี จะดําเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
 
11.  เรื่อง หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล                
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  สาระสําคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการออกสลากการกุศล มีดังนี้ 
  1. ลักษณะหน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน   
   1.1 ส่วนราชการ 
   1.2 มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร  
  2. ลักษณะของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน 
   2.1 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขหรือลดความเหลื่อมล้ํา               
ด้านสังคม เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุ 
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   2.2 เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือได้รับการจัดสรร              
แต่ไม่เพียงพอ 
   2.3 เป็นโครงการที่ไม่มีการดําเนินงานซ้ําซ้อนกับโครงการท่ีเสนอขอรับเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการหรือดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมทั่วไป 
   2.4 เป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลมาก่อน 
  3. กําหนดให้มีการพิมพ์สลากการกุศลไม่เกินจํานวน งวดละ 11 ล้านฉบับคู่ 
   4. วงเงินที่จะให้การสนับสนุนโครงการต้องไม่เกินโครงการละ 1,000 ล้านบาท และการพิจารณา
สนับสนุนโครงการที่ขอออกสลากการกุศลในแต่ละคร้ังจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 10,000 ล้านบาท 
  5. การพิจารณาออกสลากการกุศลในคร้ังต่อไป จะดําเนินการภายหลังจากสํานักงานสลากกิน             
แบ่งรัฐบาลได้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติครั้งก่อนแล้วเสร็จ 
 
12. เรื่อง มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ พร้อมทั้งจัดทําระบบกํากับดูแล ติดตามโครงการและรายงานความคืบหน้าให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน 
  สาระสําคัญของ 
  กค. ได้เสนอมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของ อปท. ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 
จํานวน 2 มาตรการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ อปท. นําเงินสะสมมาใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและ
สังคมในท้องถิ่น ดังน้ี 
  1. มาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและ อปท. (Matching Fund) มี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และสร้างแรงจูงใจให้ อปท. มีบทบาทในการพัมนาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเองร่วมกับรัฐบาล  
  กลุ่มเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
(ไม่รวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) รวม 7,851 แห่ง  
  ประเภทโครงการ จะต้องเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. ตาม
แผนการพัฒนาของ อปท.ที่จัดทําตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ. 2548 
เช่น โครงการพัฒนาเส้นทาง การคมนาคม โครงสร้างพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยวชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ และจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ของ อปท. 
และ อปท. สามารถเสนอโครงการท่ีจะดําเนินการได้มากกว่า 1 โครงการแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ อปท. แต่ละประเภท
จะได้รับ 
  กลไกการดําเนินงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (มท.) ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. กําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และแนวทางการดําเนินมาตรการ โดยหารือร่วมกับหน่วยงาน                 
ที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงบประมาณ (สงป.) กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  2. ให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ อปท. จะขอรับเงินอุดหนุน 
  3. ให้สํารวจเงินลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามประเภทท่ีได้กําหนดไว้สําหรับมาตรการนี้ ตามความ
ต้องการของ อปท. จํานวน 7,851 แห่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ สงป. ก่อนการจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. 
ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
  4. ให้กํากับดูแลติดตามโครงการ และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน 
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  2. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. มี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ อปท. มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต อบจ. เทศบาล และ อบต. (ไม่รวม
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ประเภทโครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อปท. ที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของ อปท. ดังน้ี 1) โครงการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส 3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  
  กลไกการดําเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (มท.) ดําเนินการ ดังน้ี 1) กําหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และพิการ 2) กําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์หรือสิ่งจูงใจให้แก่ อปท. ที่ได้ดําเนิน
โครงการตามข้อกําหนด เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลให้แก่ อปท. จากเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. 
ตามพระราชบัญญัติที่กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส. 2542                
3) ให้กํากับดูแล ติดตามโครงการ และรายงานความคืบหน้าให้ ครม. ทราบทุกเดือน 
 

ต่างประเทศ 
 
13. เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการท่องเท่ียวโลกว่าด้วยการจัดงาน          
วันท่องเท่ียวโลกปี พ.ศ. 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบความตกลงระหว่างไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลกว่าด้วยการจัดงานวันท่องเที่ยว 
โลกปี พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ           
ให้ กก. พิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม   
ในความตกลงดังกล่าว  

3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

สาระสําคัญของเรื่อง 
กก. รายงานว่า  ประเทศไทยได้รับเลือกให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการของวันท่องเที่ยว 

โลก พ.ศ. 2559 (World Tourism Day : WTD  2016)  ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยาม
เคมปินสก้ี  กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดขอนแก่น  โดยจะเป็นการจัดประชุมภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยวเพ่ือคน    
ทั้ งมวล   การเข้าถึ งที่ เท่า เทียม”  ดัง น้ัน  จึงไ ด้มีการจัดทําความตกลงระหว่าง  UNWTO  และรัฐบาล                 
แห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งความตกลงดังกล่าวมีเน้ือหาสาระครอบคลุมถึงรูปแบบและสถานท่ีของการจัดการประชุม 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม   
 
14.  เรื่อง  เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ปี 2015 
ของโครงการจัดการระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ในอ่าวเบงกอล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Programme) ปี 2015 ของ
โครงการจัดการระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem) และ
กิจกรรมหรือการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวก่อนการลงนาม 
  2. เห็นชอบให้อธิบดีกรมประมง และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทนที่อธิบดีฯ 
ได้มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
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  สาระสําคัญของโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (SAP) เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นร่วมกันจากทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 
สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยได้รับคําแนะนําแนวทางจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการของ    
แต่ละประเทศ (Project Steering Committee: PSC)  มี FAO ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก GEF โดย SAP ระบุถึงแผนปฏิบัติการในหลายแนวทาง เพ่ือจัดการปัญหาในเรื่องการทํา
ประมง ความสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดน ซึ่งนําไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และขจัดความยากจนให้กับชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นปัญหาเก่ียวกับ (1) การจัดการโครงสร้างสถาบันและการปรับปรุงกฎหมาย (2) มาตรการบริหารจัดการ               
(3) สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ในชุมชน และ (4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อการดําเนินงาน            
4 หัวข้อ ดังน้ี 1) ทรัพยากรมีชีวิตทางทะเล 2) ระบบนิเวศในสภาวะวิกฤต 3) คุณภาพนํ้า 4) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ
และสังคม  
 
15. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบราง
ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยด้านการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบราง
ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คค. โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสําหรับ
การลงนามดังกล่าว  
  ร่างความตกลงฯ   มีสาระสําคัญ คือ เห็นชอบให้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ  โดยไม่มี               
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และจะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนามครบทั้งสองฝ่าย โดยมีอายุ 2 ปี และต่ออายุได้          
อีก 2 ปี  
 
16. เรื่อง  การเขา้ร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee  for Scientific and 
Technological Policy –   CSTP)  ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organisation For Economic Co-operation and Development – OECD)   
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Committee  for Scientific and Technological Policy –  CSTP)  ภายใต้องค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา [Organisation For Economic Co - operation and Development (OECD)] ใน
รูปแบบผู้ร่วมประชุม (Participant)  
  2. อนุมัติให้ วท. [สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม
แห่งชาติ  (สวทน.)]  ชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปีในอัตราที่ OECD กําหนด 
  สาระสําคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CSTP ภายใต้ OECD ในรูปแบบผู้ร่วมประชุม 
(Participant)  ของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรระดับ
นานาชาติเพ่ือผลประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.)  อันจะทําให้ประเทศ
ไทยได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ี 
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  1. ได้เข้าร่วมการประชุม CSTP ที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ที่กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส   
  2. ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้  วทน.   
  3. ได้เข้าร่วมคณะทํางานย่อยเฉพาะทาง   การฝึกอบรมและการประชุมต่าง ๆ ของ OECD  และ 
CSTP  ซึ่งมีกิจกรรมตลอดปี   ตามความถนัดและความสนใจ    
  4. ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลเป็นกรณีศึกษาและข้อมูลระดับประเทศกับคณะทํางาน    
  5. โอกาสในการสมัครเพ่ือขอพิจารณาปรับระดับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบ (Associate)   
  6. โอกาสในการสร้างเครือข่าย  และเจรจาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ   
  7. เสริมสร้างความเช่ือมั่นของไทยในฐานะพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาในประชาคมระหว่างประเทศ  
  ระยะเวลาดําเนินการของการเข้าร่วมคณะกรรมการ CSTP  จะสิ้นสุดลงเม่ือประเทศสมาชิกไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ที่จะยุติ 
 
17.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – กัมพูชา (ฉบับแก้ไข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – กัมพูชา   
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาราจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ  เยาวชนและกีฬาแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา (ฉบับแก้ไข)  ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญให้ ศธ. หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ 
ร่วมมือด้านการศึกษาไทย – กัมพูชา  (ฉบับแก้ไข) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ (ฉบับแก้ไข) เป็นกรอบความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ  ที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เก่ียวข้องของคู่ภาคีซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการเช่ือมโยง
ระหว่างโรงเรียนและสถาบันการศึกษา  โดยดําเนินกิจกรรมความร่วมมือ  เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหาร
ระดับสูง   การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ข้อมูลและสื่อการศึกษาในกรอบสาขาความ
ร่วมมือที่กําหนด  ตลอดจนการจัดประชุม สัมมนา ซึ่งอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคู่ภาคี โดยได้ระบุให้มีการจัดต้ัง
คณะทํางานร่วมด้านการศึกษาไทย – กัมพูชา  เพ่ือใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม / โครงการความร่วมมือระหว่าง
กัน และจะประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี กําหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจฯ 
เป็นระยะ 5 ปี  เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะสิ้นสุดบันทึกความเข้าใจฯ                
(ฉบับแก้ไข)  เป็นเวลา 6 เดือนล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างจากบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่มิได้ระบุกําหนดการสิ้นสุดไว้  
 
18. เรื่อง การจัดทําสัตยาบันสารความตกลงปารีส 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส และให้เสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําและส่งมอบสัตยาบันสารความตกลงปารีสต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติในฐานะผู้เก็บรักษาเอกสาร 
  สาระสําคัญของการให้สัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงเป็นปารีส เป็นการแสดง
เจตจํานงของไทยในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทําให้ความ
ตกลงปารีสมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 หลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญาอย่างน้อยที่สุด 55 ภาคี ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมกันอย่างน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ได้มอบสัตยาบันสาร สาร
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การยอมรับ สารการให้ความเห็นชอบ หรือ ภาคยานุวัติสาร ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว นอกจากจะทําให้ประเทศไทย
มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในฐานะประธานกลุ่ม 77 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนา จะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันภายใต้
ความตกลงปารีสเพ่ือควบคุมอุณภูมิโลกให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดความรุนแรงลงได้ 
 
19. เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งน้ี หากมีการ
แก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็น
ผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่ 15 -16 กันยายน 
2559 ณ กรุงเทพมหานคร และในระหว่างการประชุมจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ในวันที่ 
16 กันยายน 2559 โดยบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง อํานวยความสะดวก และส่งเสริม
ในการให้และการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดย 
(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจ้าหน้าที่ตามสาขาความร่วมมือภายใต้กฎหมายและระเบียบภายในประเทศ (2) การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) การวิจัยและการศึกษาร่วมกันในสาขาความสนใจร่วมกันตามสาขาความร่วมมือ และ (4) 
ประเภทความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน 
 
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับสูงเรื่องการจัดการการย้ายถ่ินขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัย
และผู้โยกย้ายถ่ินฐานในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ร่างคําม่ันของไทยที่จะประกาศในการประชุม
สุดยอดระดับผู้นําด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมทั้งสอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับสูงเร่ืองการจัดการการย้ายถิ่นขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัยและ
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ร่างคํามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมสุดยอด
ระดับผู้นําด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมทั้งสอง ทั้งน้ี หากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการรับรอง/
ประกาศคํามั่น ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2558 (เรื่องการจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  2. เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) ใน
ที่ประชุมระดับสูงฯ และให้คํามั่นของไทย (Thailand’s Pledges) ต่อการประชุมสุดยอดฯ ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
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  3. ในกรณีที่ในการประชุมสุดยอดฯ ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีเอกสารผลลัพธ์การประชุม โดยมี
สาระสําคัญที่สอดคล้องกับกรอบท่าทีไทย และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการด้านมนุษยธรรมของไทย โดยไม่มีการ
การจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นขอความเห็นชอบ  ให้ กต. และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
ประชุมสามารถรับรองเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวได้ 
  สาระสําคัญของร่างและกรอบท่าทีดังกล่าว มีดังนี้ 
  1. ร่างปฏิญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันระดับโลกในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหา และเพ่ือสนับสนุนประเทศเจ้าบ้านที่ได้รับผู้ลี้ภัยไปแล้ว โดยเน้นหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะต่อผู้หญิงและเด็ก 
  2. ร่างคําม่ันของไทยท่ีจะประกาศในระหว่างการประชุมสุดยอดระดับผู้นําด้านผู้ลี้ภัยของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ 
ในไทย เช่น การออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย การจัดทํา
ระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ การให้ความคุ้มครอง ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม บริการข้ันพ้ืนฐาน รวมถึง
การศึกษาและบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
  3. กรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมข้างต้น เช่น การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ประเทศต้นทาง
และการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย การสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันแบ่งเบาภาระในการบริหารจัดการปัญหา 
การให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มเปราะบาง และการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่รับผู้ลี้ภัยเป็น
ด่านแรก  
 

แต่งต้ัง 
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายสมพงษ์  ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ
จัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ต้ังแต่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  
  2. นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐาน
ภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป    
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญพ้นจากตําแหน่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางสาวนิลวรรณ              
ลีอังกูรเสถียร ผู้เช่ียวชาญด้านไม้ผล (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร                
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
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23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นางสาวดุจดาว เจริญผล 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการ
ขนส่งทางบก (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 
2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
  
24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นางศันสนีย์ ศรีศุกรี ผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิเคราะห์ผังเมือง (นักวิเคราะห์ผังเมืองเช่ียวชาญ) สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 
22 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง                
เป็นต้นไป   
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายสมชาย กิจสนาโยธิน               
ทันตแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาล
สุโขทัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
26. เรื่อง การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ การจ้างนายชลิต มานิตกุล
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายหลังครบเกษียณอายุราชการ เป็นเวลา 2 เดือน 15 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 – 15 ธันวาคม 2559 โดยให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ใน
ต่างประเทศ (พ.ข.ต.) รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับตามตําแหน่างเอกอัครราชทูต (นักบริหารทูตระดับสูง)              
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดํารงอยู่ก่อนการเกษียณอายุราชการ ส่วนค่าย้ายถิ่นที่อยู่และค่าพาหนะเดินทางกลับประเทศไทยให้
เป็นไปตามสิทธิที่พึงได้รับจากการพ้นหน้าที่ราชการในต่างประเทศตามปกติ  
 
27. เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 197/2559 เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ตามที่ได้มีการปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2559  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 น้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควร
ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
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ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 234/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 ให้สอดคล้องกัน   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
นายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี  

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1.1 ข้อ 5.1.7 ข้อ 5.2.6 และข้อ 5.2.8 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  
234/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 

2. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 234/2558 ลงวันที่  
7 กันยายน 2558 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“4.1.1 คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
  4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  4.1.2 สภาวิจัยแห่งชาติ  
  4.1.3 สภาลูกเสือไทย”  
3. ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 4.2.8 และข้อ 4.2.9 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี                  

ที่ 234/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558  
 “4.2.8 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 
   4.2.9 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร”  
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 

28. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1 .  นายธ วัชชัย  ฤทธากรณ์  ที่ ปรึ กษา ด้านการ ดํา เ นินงานข่ าวกรอง ใน ต่างประ เทศ                
(นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ  
  2. นายวิม ยาหิรัญ ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความม่ันคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) 
กลุ่มงานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งต้ัง                
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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30. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                
สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายสมนึก บํารุงสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
  4. นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดํารงตําแหน่ง            
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ส่วนลําดับที่ 3 และ 4 ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
 
31. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง              
จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากร              
นํ้าบาดาล  
  2. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
  3. นายสากล ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง               
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  4. นายเสริมยศ สมม่ัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี                
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
 
32. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี            
ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 16 กันยายน 2559 จํานวน 4 ราย (ลําดับ 1-4) และในวันที่ 20 กันยายน 
2559 จํานวน 2 ราย (ลําดับที่ 5-6) ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ ดังน้ี  
  1. พลตํารวจโท วรศักด์ิ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชา 
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  
  2. นายธวัช สุนทราจารย์ ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข อยู่ในบังคับบัญชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
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  3. พลเอก เจริญ นพสุวรรณ ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน อยู่ในบังคับบัญชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
  4. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในบังคับ
บัญชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  5. นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศ อยู่ในบังคับบัญชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
  6 .  นายวินิจฉัย  แจ่มแจ้ง  ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์  อยู่ในบังคับบัญชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
 
33. เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให้การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นไปตามลําดับ ดังน้ี 1. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 2. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์) 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง)  
 
34. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงประเภทบริหาร 
ระดับสูง จํานวน 30 ราย ดังน้ี  
  1. ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ พ้นจากตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)              
จังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. ให้นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)                
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) 
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. ให้นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง)              
จังหวัดน่าน สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)              
จังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. แต่งต้ัง นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุทัยธานี 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)                
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  5. แต่งต้ัง นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอ่างทอง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)               
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. แต่งต้ัง นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการพัฒนาชุมชน               
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
  7. แต่งต้ัง นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สํา นักงานปลัดกระทรวง  ใ ห้ ดํารงตําแหน่ งผู้ ว่ าราชการจั งห วัด  ( นักปกครอง  ระดับสู ง )  จั งหวัดน่าน                
สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  8. แต่งต้ัง นายณรงค์ศักด์ิ เฉลิมเกียรติ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)                
จังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง 
  9. แต่งต้ัง นายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น )                
จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  10. แต่งต้ัง นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง )                
จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวง 
  11. แต่งต้ัง นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดศรีสะเกษ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  12. แต่งต้ัง นายสืบศักด์ิ เ อ่ียมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดสิงห์ บุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ใ ห้ ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด ( นักปกครอง ระดับสูง )                
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง 
  13. แต่งต้ัง นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง  ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด  ( นักปกครอง  ระดับสูง )  จังหวัดลําพูน                
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  14. แต่งต้ัง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)               
จังหวัดลพบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  15. แต่งต้ัง นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)                
จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานปลัดกระทรวง 
  16. แต่งต้ัง นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเลย 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดมหาสารคาม                
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  17. แต่งต้ัง นายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง  
  18. แต่งต้ัง นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น )                
จังหวัดสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเลย 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  19. แต่งต้ัง นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบุรีรัมย์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสกลนคร                
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  20. แต่งต้ัง นายธนากร อ้ึงจิตรไพศาล รองผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)                
จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานปลัดกระทรวง 
  21. แต่งต้ัง นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดขอนแก่น 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอํานาจเจริญ                
สํานักงานปลัดกระทรวง 
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  22. แต่งต้ัง นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดระนอง 
สํา นักงานปลัดกระทรวง  ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด  ( นักปกครอง  ระดับสูง )  จังหวัดชุมพร                
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  23. แต่งต้ัง นายศิริพัฒ  พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                             
จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)                
จังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  24. แต่งต้ัง นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  25. แต่งต้ัง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดระนอง 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด ( นักปกครอง  ระดับสูง )  จังหวัดระนอง                
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  26. แต่งต้ัง นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)                
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานปลัดกระทรวง 
  27. แต่งต้ัง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพะเยา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด ( นักปกครอง ระดับสูง )  จังหวัดชัยนาท                
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  28. แต่งต้ัง นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการปกครอง                
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวง 
  29. แต่งต้ัง นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)                
จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง 
  30. แต่งต้ัง นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น)                
จังหวัดจันทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระแก้ว 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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