
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                กลุม่ประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/-                              วันท่ี    30  พฤศจิกายน  2559                          0     
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559                                          0 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการขับเคลือ่นและปฏิรูป 

การบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะที ่5   (ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรือ่งที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การกู้ให้แก่ชาวประมงที่ขอเปลี่ยนอาชีพภายใต้เง่ือนไข หลักเกณฑ์ 
และวงเงินในโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (8 มีนาคม 2559) เห็นชอบไว้ 
  2. ใหข้ยายเวลาในการดําเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น  
30 เมษายน 2560 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กขป. คณะที่ 5 รายงานว่า 
  1. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงตามโครงการประมงไทย 
ก้าวไกลสู่สากล มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา 
การทําประมงผิดกฎหมาย กรณีที่ต้องการปรับปรุงเรือประมงและ/หรือเปลี่ยนเคร่ืองมือทําการประมง 
เรือประมง รวมทั้งอุปกรณ์สว่นควบ ให้ถูกกฎหมาย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของศูนย์บัญชาการการแก้ไข
ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.)/กรมประมง โดยให้กรมประมงและกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับรอง 
ความเหมาะสมด้านราคา ตามลําดับ 
  2. ปัจจุบันมีผูป้ระกอบการประมงจํานวนมากที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสินเช่ือฯ 
แต่มีวัตถุประสงค์ของการกู้เพ่ือเปลี่ยนอาชีพ โดยเฉพาะชาวประมงที่ทําประมงโพงพางในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา 
จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่อําเภอแหลมสิงห์ อําเภอท่าใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และพ้ืนที่ต่อเน่ือง  
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย ศปมผ. ฝ่ายปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรมเจ้าท่า และกรมประมง 
ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ตรวจสอบแล้วพบว่าชาวประมงส่วนใหญจ่ะขอเปลี่ยนอาชีพเป็น การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในกระชัง การเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร เช่น วัว แพะ ไก่ไข่ หมู ฯลฯ  
  3. วงเงินช่วยเหลือตามโครงการสินเช่ือฯ ดังกล่าว มีการอนุมัติสินเช่ือแก่ชาวประมงที่เข้าร่วม
โครงการไปแล้ว จํานวน 129 ราย วงเงินกู้ 148 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ 352 ล้านบาท ซึ่งยังสามารถ
ดําเนินการได้และพร้อมสนับสนุน แต่เน่ืองจากวัตถุประสงค์การกู้เดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (8 มีนาคม 2559) 
อนุมัติไว้ยังไม่ครอบคลุมกรณีชาวประมงจะขอเปลี่ยนอาชีพ จึงจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การกู้ให ้

ครอบคลุม... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 8 การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง 16 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
น้ําตาลทราย

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

1 

  http://www.thaigov.go.th                                                     วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
 
  วันน้ี (29 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์             
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี  
 

 กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้ 
    บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณภาษี
    เงินได้นิติบุคคล และมาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการ
    คํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม     
    (ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับ ..) พ.ศ. ....) 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลาย 
    ปี 2559)  
 4.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
   พ.ศ. 2522 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ...)  
    พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  6.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุน              
    ในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
    (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ี รวม 3 ฉบับ) 
  7.   เรื่อง  (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  8.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
 

ต่างประเทศ 
 
 9.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเก่ียวกับความมั่นคงทางนิวเคลียร์  สําหรับ
   การประชุมนานาชาติ  ว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่  
   5-9 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยและร่างเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่า
    ด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5 
    (The 5th Meeting of the Joint Committee of Trade, Investment and 
    Economic Cooperation between Thailand and China) 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับ 
    รัฐมนตรีด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 3 การประชุม
    รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – สหพันธรัฐรัสเซีย และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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แต่งต้ัง 
 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  15.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วน 
    ภูมิภาค 
  16.  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย 
    พ.ศ. 2527  
  17.  เรื่อง  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้พระราชบัญญัติน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ กีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาเพ่ือคนพิการ และส่งเสริมและสนับสนุน
วิทยาศาสตร์การกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา รวมถึงพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมให้กีฬาเป็น
เครื่องมือขจัดความเหลื่อมล้ํา และสร้างความสามัคคีสันติสุขของสังคม 
  2. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือ             
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคมกีฬา เป็นกรรมการ และ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  3. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เช่น จัดทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการกีฬา กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น 
  4. กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (สป.กก.) ทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
  5. กําหนดให้แผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติมีระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดในการพัฒนาการกีฬา
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ เพ่ือการอาชีพ เพ่ือคนพิการ เป็นต้น 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืน  
ที่ ไ ม่ ใช่ส กุลเงินไทยในการคํานวณรายได้  รายจ่าย  และกําไรสุทธิ  เพื่ อ เสียภาษี เงินไ ด้ปิ โตรเลียม                
(ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับ ..) พ.ศ. ....) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เพ่ือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการ
กําหนดให้ใช้สกุลเงินอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
(ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับ ..) พ.ศ. ....) รวม 2 ฉบับ ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   1.1 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการ
คํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
ต้องจัดทําบัญชีด้วยสกุลเงินต่างประเทศซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี 
   1.2 กําหนดให้เพ่ิมเติมอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราทรัพย์สินหรือหน้ีสิน            
ในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กําหนด 
   1.3 กําหนดให้เงินตรา สินทรัพย์และหน้ีสินที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย
ก่อนกิจการใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานท่ีมิใช่สกุลเงินไทยในการจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไร
ขาดทุน ให้แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้วิธีการตามมาตรฐานการบัญชีและได้รับการรับรองจาก
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ผู้สอบบัญชี ทั้งน้ี กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าในกรณีการเปลี่ยนสกุลเงินในการจัดทํา
บัญชีน้ีไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่าย ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
   1.4 กําหนดให้การกรอบแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําหนดให้ใช้สกุลเงินไทย โดยในการแปลงค่าสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานที่มิใช่สกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินไทยเพ่ือ
กรอบแบบฯ และชําระภาษี ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ียระหว่างอัตราช้ือและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์          
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ (อัตรากลางของ ธปท.) ตามช่วงเวลาที่เกิดรายได้และรายจ่ายน้ัน โดยกําไร
หรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าเงินสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานมิใช่เงินสกุลไทย เป็นเงินสกุล
ไทยเพ่ือนําเงินน้ันมาชําระภาษีไม่ให้นํามารวมคํานวณเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
   1.5 กําหนดให้ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษี (ถ้ามี) สามารถนํามาใช้ในการชําระ
ภาษีต่อไปได้ โดยไม่ต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานท่ีมิใช่สกุลเงินไทย เช่น กรณีบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลมีผลขาดทุนสุทธิในปีก่อนเป็นจํานวนเงินสกุลไทยหรือเป็นจํานวนเงินสกุลที่ใช้ในการดําเนินงานที่
มิใช่เงินสกุลไทยและได้แปลงค่าผลขาดทุนสุทธิน้ันเป็นเงินสกุลไทยเพ่ือกรอบแบบแสดงรายการภาษีแล้วในปีภาษีถัด
มาให้นําผลขาดทุนสุทธิที่เป็นเงินสกุลไทยน้ัน มาใช้ในการคํานวณภาษีโดยมิต้องแปลงค่ากลับไปเป็นเงินสกุลที่ใช่ใน
การดําเนินงานที่มิใช่สกุลเงินไทยอีก 
   1.6 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณ
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ดังน้ี สกุลเงินต่างประเทศ
ที่จะใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลง
ค่าเงินสกุลอ่ืนเป็นเงินสกุลที่ใช้ในการดําเนินงาน 
   1.7 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สกุลเงินไทยในการคํานวณภาษีอยู่แล้ว 
หากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินสกุลอ่ืนเป็นเงินสกุลไทย ต้องขออนุมัติต่ออธิบดี
กรมสรรพากร 
   1.8 กําหนดให้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามข้อ 2.6 และ 2.7 แล้ว ให้ถือ
ปฏิบัติต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนดเป็นต้นไป ในกรณีจําเป็น บริษัทฯ สามารถขออนุมัติต่ออธิบดี
กรมสรรพากรเพ่ือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราได้ 
   1.9 กําหนดให้บทบัญญัติในเรื่องน้ีให้ใช้บังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
  2. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญดังน้ี 
   2.1 กําหนดให้ผู้ประกอบการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และ
กําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้ 
   2.2 กําหนดให้ผู้ประกอบการที่จะใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณรายได้ รายจ่าย 
และกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ต้องขอและได้รับอนุมัติให้ใช้สกุลเงินต่างประเทศ ในการทําบัญชี 
หลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชี สําหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้สกุลเงินต่างประเทศในการทํา
บัญชี หลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ไปแล้ว ให้ใช้เงินสกุลต่างประเทศน้ันในการคํานวณรายได้ รายจ่ายและกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมต้ังแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
   2.3 กําหนดให้การแปลงค่าจากสกุลเงินอ่ืนเป็นสกุลเงินไทยหรือสกุลเงินต่างประเทศ           
ที่บริษัทได้รับอนุมัติให้ใช้เพ่ือคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ให้ใช้วิธีการแปลงค่า
ตามที่กําหนด ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและการใช้อัตราถัวเฉล่ียระหว่างอัตราซื้อและอัตรา
ขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้ ให้ขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร และเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนดเป็นต้นไป 
   2.4 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ใช้เงินตราต่างประเทศในการคํานวณรายได้ 
รายจ่าย และกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แปลงค่ารายได้ รายจ่ายและกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่มีมูลค่าเป็น
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพ่ือกรอกแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉล่ีย
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ระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้สําหรับช่วงเวลาที่ย่ืน           
แบบฯ ตามท่ีกําหนด 
   2.5 กําหนดห้ามมิให้นํากําไรหรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจากการแปลง
ค่าเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลไทยเพ่ือนําเงินน้ันมาชําระภาษีมารวมคํานวณเป็นรายได้หรือรายจ่ายเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ปิโตรเลียม 
   2.6 กําหนดให้ภาษีอากรค้าง ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษีของแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชีสามารถนํามาใช้ในการคํานวณภาษีในแต่ละปีได้ โดยต้องไม่แปลงค่าเป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ในการ
คํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
   2.7 กําหนดให้วิธีการแปลงค่าเงินตรา หน้ีสินและทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีสุดท้ายที่ผู้ประกอบการใช้เงินสกุลไทยในการบันทึกบัญชีเพ่ือคํานวณภาษีหรือการแปลงค่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
(Transition Period) ให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี 
 
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการท่องเท่ียวในช่วงปลายปี 2559)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการทอ่งเที่ยวในช่วงปลายปี 2559)  ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง เป็นการกําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้จ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวและค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม  สําหรับการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนห้าพนับาท  จะได้รบัยกเว้นไม่ต้องนําเงินค่าบริการดังกล่าวมารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีดังกล่าวเมื่อรวมกับการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรแล้วต้องไม่
เกินสามหม่ืนบาท 
 
4.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.)  เสนอ  
 สาระสําคัญของเร่ือง   
 มท. รายงานว่า  การประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างมาก โดยหลายประเทศได้ดําเนินมาตรการเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง นักท่องเที่ยวบางประเทศมีความอ่อนไหวต่อราคา เช่น จีน เป็นต้น  อีกทั้ง ภาคการท่องเที่ยวของไทยอยู่
ระหว่างดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ที่จะเดินทางเข้ามาในอนาคต ดังน้ัน เพ่ือเป็นการรักษาระดับขีดความสามารถในการดึงดูดและอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ และเพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว (High 
Season)  ในระยะสั้นสมควรมีมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
(Visa)  ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ
คนเข้าเมือง (VOA)  เป็นการช่ัวคราว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงดังกล่าว 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบพิจารณา



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

6 

ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันภายในกําหนดเวลาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกําหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมเรื่องการจัดต้ังสภา
เด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขตในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
6. เรื่อง ขอขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้                
รวม 3 ฉบับ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม เพ่ือส่งเสริมการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่...) พ.ศ. ....   
  3. เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการแก้ไข ระยะเวลาการบังคับใช้ของร่าง
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์สําหรับการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์ เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารชุดสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จากที่กําหนดให้ดําเนินการภายในวันที่ 31 นวาคม 2559 ให้แก้ไขเป็นให้ดําเนินการภายในวันที่                
31 ธันวาคม 2560 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... 
   1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สําหรับเงินได้ที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ 
   1.2 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือกระทําตราสารที่เกิดขึ้น หรือเน่ืองมาจากการโอนหรือก่อ
ทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ฯ 
   1.3 การยกเว้นภาษีตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2  ให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
  2. ร่างกฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา รวม 2 
ฉบับ ซึ่ง กค. ขอขยายระยะเวลาจากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 31 ธันวาคม 2560 
   2.1 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม              
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์อันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมตลาดทุน เฉพาะการจดทะเบียนที่ดําเนินการภายใน                
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราร้อยละ 0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท 
   2.2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารชุดสําหรับการแปลง
สภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอาคารชุดอันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย์เป็น กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน
เฉพาะการจดทะเบียนที่ดําเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราร้อยละ 0.01 แต่อย่างไม่สูงเกิน                
100,000 บาท 
 
7.  เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกําลังกาย และการกีฬา
ขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกําลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา                
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และต่อยอดเพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬา และยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหาร จัดการด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
8.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
(กขป.) คณะที่ 5 (ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็น
วาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การกู้ให้แก่ชาวประมงที่ขอเปลี่ยนอาชีพภายใต้เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และ
วงเงินในโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (8 มีนาคม 2559) เห็นชอบไว้ 
  2. ให้ขยายเวลาในการดําเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 30 เมษายน 2560 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กขป. คณะที่ 5 รายงานว่า 
  1. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงตามโครงการประมงไทยก้าวไกลสู่
สากล มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย กรณีที่ต้องการปรับปรุงเรือประมงและ/หรือเปลี่ยนเคร่ืองมือทําการประมง เรือประมง รวมท้ังอุปกรณ์ส่วน
ควบ ให้ถูกกฎหมาย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศป
มพ.)/กรมประมง โดยให้กรมประมงและกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับรองความเหมาะสมด้านราคา ตามลําดับ 
  2. ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมงจํานวนมากท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสินเช่ือฯ แต่มี
วัตถุประสงค์ของการกู้เพ่ือเปลี่ยนอาชีพ โดยเฉพาะชาวประมงที่ทําประมงโพงพางในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัด
สงขลา และพื้นที่อําเภอแหลมสิงห์ อําเภอท่าใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ต่อเน่ือง ซึ่งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ประกอบด้วย ศปมผ. ฝ่ายปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรมเจ้าท่า และกรมประมง ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่
ตรวจสอบแล้วพบว่าชาวประมงส่วนใหญ่จะขอเปลี่ยนอาชีพเป็น การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในกระชัง              
การเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร เช่น วัว แพะ ไก่ไข่ หมู ฯลฯ การแปรรูปสัตว์นํ้า เช่น ปลาเค็ม ปลาหมึกตากแห้ง ฯลฯ 
ซึ่งส่วนราชการในพ้ืนที่อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งพิจารณาความ
เหมาะสมของวงเงินในการกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสินในลักษณะเดียวกับการรับรองความเหมาะสมของราคา
เครื่องมือทําการประมงและเรือประมงของกรมประมง และกรมเจ้าท่า 
  3. วงเงินช่วยเหลือตามโครงการสินเช่ือฯ ดังกล่าว มีการอนุมัติสินเช่ือแก่ชาวประมงที่เข้าร่วม
โครงการไปแล้ว จํานวน 129 ราย วงเงินกู้ 148 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ 352 ล้านบาท ซึ่งยังสามารถดําเนินการได้
และพร้อมสนับสนุน แต่เน่ืองจากวัตถุประสงค์การกู้เดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (8 มีนาคม 2559) อนุมัติไว้ยังไม่
ครอบคลุมกรณีชาวประมงจะขอเปลี่ยนอาชีพ จึงจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การกู้ให้ครอบคลุมกรณี
ชาวประมงขอเปลี่ยนอาชีพ ภายใต้เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวงเงินตามโครงการสินเช่ือฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ 
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อีกทั้งเน่ืองจากระยะเวลาในการดําเนินโครงการจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขยาย
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 
 

ต่างประเทศ 
 
9. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีเก่ียวกับความม่ันคงทางนิวเคลียร์  สําหรับการประชุมนานาชาติ  
ว่าด้วยความม่ันคงทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Draft Ministerial  Declaration)  สําหรับ 
การประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ โดยหากจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการรับรองอนุมัติให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  

2. เห็นชอบที่ไทยจะรับรองร่างปฏิญญาข้างต้นในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุม 
นานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเวียนนา  สาธารณรัฐออสเตรีย 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม และเป็นผู้
รับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของร่างปฏิญญา คือ รับทราบพัฒนาการภัยคุกคาม และความท้าทายในเรื่องความ
มั่นคงทางนิวเคลียร์จากผู้ไมป่ระสงค์ดี / ผูก่้อการร้าย (non – state actors) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  โดย
รัฐสมาชิกเห็นความสําคัญของการดําเนินงาน ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  และการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ  รวมทั้งความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคี  ภูมิภาค  และระหว่างประเทศ
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ในด้านต่าง ๆ  เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์โดย
สมัครใจ  โปร่งใส และครอบคุลม  การแลกเปลี่ยนทางวิชาการเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้และความม่ันคง
ปลอดภัยของต้นกําเนิดรังสีที่มีผลทางรังสีสงู  การปราบปรามการค้าวัสดุนิวเคลียร์และกัมมันตรังสีอ่ืน ๆ อย่างผิด
กฎหมาย เป็นต้น   ซึ่ง IAEA  ได้มีบทบาทสําคัญและให้การสนับสนุนแก่รัฐสมาชิกในเรื่องน้ี  รวมทั้งขอให้ IAEA  
จัดการประชุมในลักษณะน้ีอีกทุก 3 ปี  และเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ  ส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วม 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยและร่างเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Meeting of the Joint Committee of 
Trade, Investment and Economic Cooperation between Thailand and China) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การ
ลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (Thailand-China Joint Committee on Trade, Investment and 
Economic Cooperation : JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 5 และอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 
  2. เห็นชอบต่อการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน ระยะ 5 ปี และเอกสารสําหรับการต่ออายุ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน ระยะ 5 ปี รวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมเพ่ือการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์
การประชุมรวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
  3. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเร่ืองความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็น
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ (ตามข้อ 1) และการต่ออายุแผนฯ (ตามข้อ 2) และ/หรือจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงร่างเอกสารฯ และการต่ออายุแผนฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า
สองฝ่ายระหว่างไทย-จีน โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน สําหรับการลงนามดังกล่าว 
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  1. กรอบการหารือสําหรับประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือด้าน
การค้าและการลงทุน 2) การขยายการค้าสินค้าเกษตร 3) ความร่วมมือด้านสาธารณูปโภคและโครงการต่าง ๆ            
4)ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือด้านอวกาศ 5) ความร่วมมือด้านการเงิน 
6) ความร่วมมือด้านท่องเที่ยว 7) พลังงาน 8) ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น 9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
  2. การต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะต่ออายุ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี ไทย-จีน (2555-2559) ออกไปอีก 5 ปี (2560-2564) เน่ืองจากเห็นว่า 
เป็นเอกสารหลักในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน ที่มีสารัตถะครอบคลุมสาขากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน ที่ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ  14 สาขา ได้แก่ การอํานวยความสะดวกทางการค้าและการ
ลงทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา วิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อม เกษตร อุตสาหกรรม (สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เคมีภัณฑ์) สาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน เหมืองแร่ พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และ การเงิน ซึ่งร่าง
เอกสารต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี จะนําไปสู่การกําหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยฝ่ายไทยมีการเพ่ิมข้อบทท่ีเก่ียวข้องกับการต่ออายุ การแก้ไข การยกเลิกเอกสาร
ต่าง ๆ ตลอดจนกลไกการติดตามผลการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในอนาคต 
 
11.  เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 3 การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – สหพันธรัฐรัสเซีย และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสาร 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี (1) ร่าง
ปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (2) ร่างแผนปฏิบัติ
การระดับภูมิภาคว่าด้วยการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) (3) ร่างแถลงการณ์ร่วมมอสโกสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน - รัสเซีย และหากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ คค. ดําเนินการต่อไปได้โดย
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองเอกสารทั้ง 3 ฉบับ 
  สาระสําคัญของร่างเอกสาร 3 ฉบับ มีดังนี้ 
  1. ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (Draft ministerial declaration on sustainable transport connectivity in Asia and the 
Pacific) มีสาระสําคัญในการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีด้านคมนาคมขนส่งที่จะรับรองแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2. ร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) [(Draft regional action programme for sustainable 
transport connectivity in Asia and the Pacific, phase I (2017-2021)] มีสาระสําคัญเพ่ือกําหนด
แผนงานเพ่ือความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างปี 2560-2564 
ครอบคลุมความเช่ือมโยงด้านการขนส่ง 7 สาขา ได้แก่ (1) ความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งระดับ
ภูมิภาค (2) ความเช่ือมโยงด้านการดําเนินงานด้านการขนส่งระดับภูมิภาค (3) ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งระหว่าง
ยุโรปและเอเชีย (4) ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งในประเทศที่มีการพัฒนาน้อย ประเทศหมู่เกาะ และประเทศกําลัง
พัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ (5) การขนส่งในเมืองที่ย่ังยืน (6) ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งในชนบทสู่โครงข่ายที่กว้างขวาง 
และ (7) การปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางถนน 
  3. ร่างแถลงการณ์ร่วมมอสโกสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-รัสเซีย (Moscow 
Joint Declaration of the Russia-ASEAN Transportation Ministerial Meeting) มีสาระสําคัญเพ่ือแสดง
ความยินดีกับกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 20 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย ผสานระบบการขนส่งเช่ือมโยง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่การอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและ
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ผู้โดยสาร ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ โดยการแลกเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการอบรมบุคลากร
ด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังกําหนดกลไกและแนวทางการพิจารณาทบทวนการดําเนิน
โครงการความร่วมมือเป็นประจําทุกปีด้วย 
  

แต่งต้ัง 
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแต่งต้ัง นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ ที่
ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ              
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็น                 
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
  1 .  นายกิตติพงษ์  ณ  ระนอง  เอกอัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูต  ณ  กรุ งลอนดอน               
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 
สมาพันธรัฐสวิส  
  2. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ 
  3. นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  4. นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐ
เคนยา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
  5. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา            
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล  
  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทน         
ผู้เกษียณอายุราชการ  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ           
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
  1 .  นายพี ร ศั ก ด์ิ  รั ต น ะ  ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร คณะก ร รมก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ กษ า เ อ กชน                
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  2. นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา           
ตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นางจินตนา มีแสงพราว รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
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  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและ
ตําแหน่งที่ว่าง  
 
15. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ           
อ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 8 คน เน่ืองจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบวาระ
สามปีแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดังน้ี  
  1. พลเอก ธีรชัย นาควานิช ประธานกรรมการ  
  2. พลตรี พงษ์สวัสด์ิ พรรณจิตต์ กรรมการ  
  3. นายประยูร รัตนเสนีย์ กรรมการ  
  4. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ  
  5. ร้อยตํารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 
  6. นายจรินทร์ จักกะพาก (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 
  7. นายเวทย์ นุชเจริญ (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ 
  8. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
กรรมการ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
จํานวน 2 คน ดังน้ี 1. นางสาวชวนชม กิจพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 ผู้แทนสํานัก
งบประมาณ 2. นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
 
17. เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
  1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคง           
อยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ (จํานวน 6 ราย)  
  2. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดํารงตําแหน่งครบวาระ 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 
จํานวน 20 ราย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งทุกราย ดังน้ี  
   1) พลตํารวจโท วรศักด์ิ นพสิทธิพร ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2559  
   2) นายธวัช สุนทราจารย์ ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2559  
   3) พลเอก เจริญ นพสุวรรณ ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 
   4) พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 
   5) นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 
   6) นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 
   7) นายไพศาล พืชมงคล ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559  
   8) รองศาสตราจารย์ไชยา ย้ิมวิไล ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
   9) พลเอก รุ่งโรจน์ จํารัสโรมรัน ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
   10) รองศาสตราจารย์ ชวนี ทองโรจน์ ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
   11) พลตํารวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
   12) พลตํารวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
   13) พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
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   14) นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
   15) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559  
   16) นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ต้ังแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
   17) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
   18) นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
   19) นายเพิ่มศักด์ิ บ้านใหม่ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
   20) นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ               
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ              
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสาวนิยะดา วิทยาศัย นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงาน
กุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์            
ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจ          
ด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559  
  2. นายสุทธิพงษ์ ปังคานนท์ นายแพทย์เ ช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)              
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการ
แพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์                
กลุ่ มภาร กิ จ ด้ าน วิช าการและการแพทย์  สถา บันสุ ขภาพ เ ด็ กแ ห่ งช า ติมหารา ชิ นี  กรมการแพท ย์                
ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

--------------------------------------- 


