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วันนี้ (
17 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก๎วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร๎อมด๎วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู๎ชํวยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได๎รํวมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.

เรื่อง
เรื่อง

รํางกฎกระทรวงกาหนดคําธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสาอาง พ.ศ. ....
ขอแก๎ไขกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดแบบเอกสารตามกฎหมายวําด๎วยคนเข๎าเมือง
และวิธีการขอหลักฐานการแจ๎งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข๎ามาอีก และ
การขอกลับเข๎ามามีถิ่นที่อยูํในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559
เรื่อง รํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วย
การยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชํวยเหลือและฟื้นฟูผู๎ได๎รับผลกระทบ
อุทกภัยในภาคใต๎)
เรื่อง รํางพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
เรื่อง รํางพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง รํางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ พ.ศ. .... และรําง
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

3.
4.
5.
6.

เศรษฐกิจ- สังคม
7.

เรื่อง
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

(รําง) แผนแมํบทสํงเสริมวัฒนธรรมการอํานสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ของไทย
พ.ศ. 2560 -2564
เรื่อง แนวทางการเผยแพรํกฎหมายเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎แกํประชาชนและหนํวยงาน
ภาครัฐ
เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์แหํงชาติวําด๎วยการยุติปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2560-2573
เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน
เรื่อง การกาหนดสินค๎าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติวําด๎วยราคาสินค๎าและ
บริการ พ.ศ. 2542
เรื่อง แผนการปฏิรูปเส๎นทางเดินรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของกรมการขนสํงทางบก
เรื่อง มาตรการสนับสนุนให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค๎าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลกและรํางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว๎น
อากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แหํงพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
(ฉบับที่ ..)
เรื่อง แผนยุทธ์ศาสตร์การบูรณาการด๎านพิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
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่ ง่ ยังยื
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แต่งตั้ง
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐเปรูเสนอขอแตํงตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอานาจเต็มแหํง
สาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย (กระทรวงการตํางประเทศ)
เรื่อง การแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํวนท๎องถิ่น (ก.ถ.) แทนตาแหนํงที่วําง
เรื่อง การแตํงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนกรรมการ
เดิมที่พ๎นจากตาแหนํง
เรื่อง แตํงตั้งข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตํงตั้งข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตํงตั้งข๎าราชการการเมือง [ตาแหนํงที่ปรึกษารัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)
]
เรื่อง แตํงตั้งกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี (นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์)
เรื่อง แตํงตั้งกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี (นายโศภณ นภาธร และนายอดินันท์ ปากบารา)
เรื่อง แตํงตั้งผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การแตํงตั้งผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แตํงตั้งข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตํงตั้งกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี (พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ)์
เรื่อง แตํงตั้งกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสาอาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงกาหนดคําธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสาอาง
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว
ดาเนินการตํอไปได๎ สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการปรับปรุงคําธรรมเนียมสาหรับคาขอจดแจ๎ง ใบรับจด
แจ๎งการผลิตเพื่อขาย ใบรับจดแจ๎งการนาเข๎าเพื่อขาย ใบรับจดแจ๎งการรับจ๎างผลิต ใบแทนใบรับจดแจ๎ง คาขอแก๎ไข
รายการในใบรับจดแจ๎งหนังสือรับรองตําง ๆ การขอความเห็นการใช๎ฉลาก การขอความเห็นการโฆษณา การตํออายุ
ใบรับจดแจ๎งประเภทนั้น ๆ และคาขออื่น ๆ ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐาน
การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม
พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้
1. เลื่อนการประกาศใช๎กฎกระทรวงกาหนดแบบเอกสารตามกฎหมายวําด๎วยคนเข๎าเมือง และ
วิธีการขอหลักฐานการแจ๎งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข๎ามาอีกและการขอกลับเข๎ามามีถิ่นที่อยูํใน
ราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. 2559 ในข๎อ 7 จากเดิม ให๎มีผลบังคับใช๎วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็น มีผลบังคับใช๎วันที่
1 ตุลาคม 2560
2. ระหวํางวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ให๎ใช๎แบบ ตม.6 ท๎ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. 2522 ไปพลางกํอน ในระหวํางที่แบบ
ตม.6 ยังไมํมีผลบังคับใช๎
3.
ให๎กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาประสานงานกับสานักงานตารวจ
แหํงชาติ กระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดาเนินการออกกฎกระทรวงตามหลักการที่
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยถือเป็นเรื่องเรํงดํวนแล๎วนาเสนอคณะรัฐมนตรีตํอไป
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการรํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชํวยเหลือและฟื้นฟูผู๎ได๎รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต๎) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้)
1. มาตรการยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
กาหนดให๎มีการยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาให๎กับผู๎มีเงินได๎ที่เป็นบุคคลธรรมดา สาหรับ
เงินได๎เทําที่ได๎จํายเป็นคําซํอมแซมหรือคําวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซํอมแซมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ประกอบ
ติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือในการซํอมแซมห๎องชุดในอาคารหรือ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห๎องชุดในอาคารชุดที่ได๎จํายระหวํางวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามจานวนที่จํายจริงแตํรวมกันทั้งหมดแล๎วไมํเกินหนึ่งแสนบาท
2. มาตรการยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์
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กาหนดให๎มีการยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาให๎กับผู๎มีเงินได๎ที่เป็นบุคคลธรรมดา สาหรับ
เงินได๎เทําที่ได๎จํายเป็นคําซํอมแซมหรือคําวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซํอมแซมรถยนต์ตามกฎหมายวําด๎วยรถยนต์หรือ
กฎหมายวําด๎วยการขนสํงทางบก หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในรถที่ได๎รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ได๎
จํายระหวํางวันที่ 1 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามจานวนที่จํายจริงแตํรวมกันทั้ง
หมดแล๎วไมํเกินสามหมื่นบาท
3. การยกเว๎นภาษีเงินได๎ดังกลําว สามารถดาเนินการได๎โดยการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ..
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร จานวน 1 ฉบับ
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให๎รับความเห็นของ
สานักงานศาลยุติธรรมและธนาคารแหํงประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด๎วย แล๎วสํงให๎คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป
ทั้งนี้ ในสํวนเรื่องกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ ให๎กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องดังกลําวตํอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
ตํอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 แล๎วแจ๎งผล
การพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตํอไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กาหนดให๎มีผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านจากภาคเอกชนเข๎าเป็นกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แหํงชาติ และมีการออกระเบียบเพื่อให๎มีการคัดเลือกผู๎ทรงคุณวุฒิ
2. กาหนดให๎นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน
กิจการของสหกรณ์ มีอานาจในการดาเนินคดีตํอบุคคลที่กระทาให๎สหกรณ์ได๎รับความเสียหาย และสั่งการให๎สหกรณ์
ดาเนินการแก๎ไขปัญหาที่เกิดภายในสหกรณ์
3. กาหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ของผู๎มีสํวนได๎เสียจากการออกคาสั่งทางปกครองตามกฎหมาย
4. กาหนดให๎กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถให๎ความชํวยเหลือด๎านเงินทุนดาเนินธุรกิจกับกลุํม
เกษตรกร
5. กาหนดให๎นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับบุคคลธรรมดา
เข๎าเป็นสมาชิกสมทบได๎ เพื่อให๎สามารถรับเด็กและเยาวชนเข๎าเป็นสมาชิกสมทบได๎
6. กาหนดระยะเวลาการดารงตาแหนํงของคณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ให๎สามารถดารงตาแหนํง
ตํอเนื่องกันได๎
7. กาหนดความรับผิดชอบของกรรมการและผู๎จัดการสหกรณ์เมื่อกระทาให๎สหกรณ์เกิดความเสียหาย
8. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ที่เข๎ามาทาหน๎าที่ในการบริหารสหกรณ์ให๎เหมาะสมกับ
ประเภทสหกรณ์ ธุรกิจ และขนาดของสหกรณ์
9. กาหนดให๎สหกรณ์มีผู๎ตรวจสอบกิจการเพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล๎วทารายงาน
เสนอตํอที่ประชุมใหญํ
10. กาหนดให๎มีกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์เพื่อให๎ความชํวยเหลือด๎านการเงินแกํบรรดา
สหกรณ์ที่ขาดสภาพคลํอง ให๎มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ ประกอบด๎วยรองปลัด
กษ. ซึ่งปลัด กษ. มอบหมายเป็นประธานกรรมการ และผู๎อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แหํงประเทศไทยเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
11. กาหนดการบัญชี จัดระบบบัญชี รวมถึงการกาหนดชื่อทางบัญชีใหมํให๎สอดคล๎องกับระบบบัญชี
สากล
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12. กาหนดให๎มีการควบรวมสหกรณ์เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง โดยคานึงถึงขนาดของสหกรณ์ ความ
เสี่ยงของสหกรณ์ เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิ้น และการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
13. ปรับปรุงบทกาหนดโทษให๎เหมาะสมยิ่งขึ้นในเชิงป้องปรามและกาหนดอัตราโทษขั้นต่าไว๎ด๎วย
5.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ของกระทรวงกลาโหม (กห.) ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว และสํงให๎คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัติแหํงชาติตํอไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
แก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
1. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสํวนราชการใน กห. ให๎ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
2. กาหนดให๎บทบัญญัติในกฎหมาย กฎ ข๎อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่อ๎างถึงสํวน
ราชการหรือตาแหนํงของข๎าราชการกระทรวงกลาโหมเดิม ให๎ถือวําอ๎างถึงสํวนราชการหรือตาแหนํงของข๎าราชการ
กระทรวงกลาโหลที่ได๎เปลี่ยนชื่อนั้น
3. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อสํวนราชการตามพระราชกฤษฎีกาที่ได๎ใช๎บังคับอยูํใน
วันกํอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ พ.ศ. ....
และรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติเสนอ และให๎สํงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให๎รับ
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และสภาเกษตรกรแหํงชาติไปประกอบ
พิจารณาด๎วย แล๎วสํงให๎คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหํงชาติพิจารณา กํอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติตํอไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... มีดังนี้
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์และหลักการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
1.2 กาหนดให๎มี คทช. ประกอบด๎วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี
คนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหนํง กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ และ
เลขาธิการ คทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน๎าที่กากับดูแล การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โดยทั่วไป รวมทั้งให๎มีอานาจหน๎าที่กาหนดนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
เพื่อขอความเห็นชอบตํอคณะรัฐมนตรี กาหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือและประสานงาน
ระหวํางหนํวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เสนอแนะตํอคณะรัฐมนตรีหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎มี
กฎหมายหรือให๎แก๎ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
1.3 กาหนดให๎การดาเนินการจัดทานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ ต๎องคานึงถึงความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมแหํงชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
และจัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่ คทช. กาหนด กํอนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
1.4 กาหนดให๎ คทช. มีอานาจแตํงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการ หรือ
ผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาศึกษา เสนอแนะหรือปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยํางใด ตามที่ คทช. มอบหมาย
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1.5 กาหนดให๎สานักงานเลขาธิการ คทช. มีอานาจหน๎าที่รับผิดชอบงานธุรการของ คทช.
คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุกรรมการ และผู๎เชี่ยวชาญ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งแนวโน๎มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอตํอ คทช. เพื่อพิจารณา
1.6 กาหนดบทเฉพาะกาลให๎ คทช. ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ พ.ศ. 2557 ปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกํอน
จนกวําจะได๎มีการแตํงตั้ง เลขาธิการ คทช. และจัดตั้งสานักงานเลขาธิการ คทช. ในสานักนายกรัฐมนตรี และแตํงตั้ง
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู๎แทนองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัตินี้
2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เป็นการแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
2.1 แก๎ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ คจช. โดยให๎มีรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสํงเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
พัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมป่าไม๎ เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู๎อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ผู๎อานวยการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมที่ดินเป็น
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิอื่น อีกไมํเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตํงตั้ง
2.2 แก๎ไขเพิ่มเติมอานาจหน๎าที่ของ คจช. ให๎มีความชัดเจนและไมํซ้าซ๎อนกับอานาจของ
คทช.
เศรษฐกิจ- สังคม
7. เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 -2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบตํอ (รําง) แผนแมํบทสํงเสริมวัฒนธรรมการอํานสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ของไทย พ.ศ. 2560
- 2564 เพื่อเป็นแนวทางให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนาไปปฏิบัติให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม
2. เห็นชอบการแตํงตั้งคณะกรรมการบูรณาการสํงเสริมวัฒนธรรมการอํานเพื่อสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ เพื่อเป็นกลไกผลักดันการขับเคลื่อนและบูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
สาระสาคัญของเรื่อง
วธ. รายงานวํา วธ. ได๎จัดทา (รําง) แผนแมํบทสํงเสริมวัฒนธรรมการอํานสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ของ
ไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากได๎เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรผําน
การอําน แสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่อง การเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์และปลูกฝังผํานมิติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิธีที่เข๎าถึง
ประชาชนทุกกลุํมเป้าหมาย เริ่มจากครอบครัวชุมชนและสังคม โดยการหลอมรวมเข๎ากับแนวทางวิถีการดาเนินชีวิต
คํานิยม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยมาช๎านาน โดยมี 4
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกสร๎างพฤติกรรมรักการอํานที่เข๎มแข็งให๎กับคนทุกชํวงวัย เพื่อให๎คนไทยทุกชํวง
วัยมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงประโยชน์ของการอํานและมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อานวยความสะดวกในการเข๎าถึงสื่อการอํานของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและ
ภูมิภาค เพื่อให๎ประเทศไทยมีแหลํงเรียนรู๎และสื่อการอํานทั้งในรูปแบบที่มีความหลากหลายสามารถเข๎าถึงได๎อยํางงําย
สะดวก ทั่วถึงและไมํจากัดเวลาและสถานที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพแหลํงเรียนรู๎และสื่อการอํานเพื่อการเรียนรู๎ เพื่อให๎ประเทศไทยได๎มี
แหลํงเรียนรู๎และสื่อการอํานเพื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยและสามารถให๎บริการแกํประชาชนอยํางทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการสํงเสริมการอําน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม
ของชุมชน/สังคมให๎เอื้อตํอการสํงเสริมการอําน โดยสํงเสริมการมีสํวนรํวม มีกลไกขับเคลื่อนและมีการดาเนินการ
อยํางจริงจังและตํอเนื่อง
องค์ประกอบและอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น และเลขาธิการสานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการและเลขานุการรํวม
อานาจหน้าที่
1) กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินการสํงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการอํานเพื่อสร๎าง
สังคมแหํงการเรียนรู๎ของประเทศไทย
2) พิจารณาให๎ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการบูรณาการที่สาคัญและเกี่ยวข๎องกับ
การสํงเสริมวัฒนธรรมการอําน
3) กาหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อผลักดันให๎เกิดการบูรณาการความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานของรัฐกับภาคเอกชนหรือประชาสังคมในการขับเคลื่อนการสํงเสริมวัฒนธรรมการอํานของประเทศไทย
4) กากับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเรํงรัดการดาเนินงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
กับการสํงเสริมวัฒนธรรมการอําน และรายงานผลการดาเนินงานให๎คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
5) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
8. เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการเผยแพรํกฎหมายเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎แกํประชาชนและ
หนํวยงานภาครัฐ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหํงชาติ (ประธาน กพยช.) เสนอ ดังนี้
1. แนวทางการเผยแพรํกฎหมายเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎แกํประชาชนและหนํวยงานภาครัฐ
2. แผนปฏิบัติการเผยแพรํกฎหมายเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎แกํประชาชนและหนํวยงานภาครัฐ
3. แบบตรวจสอบแนวทางการเผยแพรํกฎหมายเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎แกํประชาชนและหนํวยงาน
ภาครัฐ
4. มอบหมายให๎หนํวยงานดาเนินการ ดังนี้
4.1 ให๎สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพรํกฎหมายที่ได๎
ประกาศในราชกิจนุเบกษาแล๎ว
4.2 ให๎สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพรํฐานข๎อมูล
ของกฎหมายทั้งหมด
4.3 ให๎โฆษกกระทรวงมีหน๎าที่เผยแพรํกฎหมายที่กระทรวงรับผิดชอบเพื่อสร๎างการรับรู๎
ให๎แกํประชาชนและหนํวยงานภาครัฐ
4.4 ให๎สานักงานกิจการยุติธรรมเป็นศูนย์ข๎อมูลการเผยแพรํกฎหมาย โดยมีหน๎าที่
ดาเนินการเผยแพรํกฎหมาย กากับดูแล และประสานงานกับหนํวยงาน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และ
ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการเผยแพรํกฎหมาย
สาระสาคัญของเรื่อง
1. แนวทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบด๎วย หนํวยงานที่มีบทบาทในการเผยแพรํกฎหมาย กรอบของกฎหมายที่จะต๎องมีการเผยแพรํ
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กลุํมเป้าหมาย สื่อหรือชํองทางที่ใช๎ในการสื่อสาร การติดตามและประเมินผลการดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ
และการบูรณาการเพื่อการเผยแพรํกฎหมาย
2. แผนปฏิบัติการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
ใช๎ในการขับเคลื่อนแนวทางดังกลําวไปสูํการปฏิบัติ โดยแบํงเป็น 3 แผน ประกอบด๎วย
แผนปฏิบัติการที่ 1 การ
เผยแพรํกฎหมายใหมํและที่แก๎ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู๎ แผนปฏิบัติการที่ 2 การเผยแพรํกฎหมายที่
เด็กและเยาวชนควรรู๎ และ แผนปฏิบัติการที่ 3 การเผยแพรํกฎหมายที่สื่อมวลชนควรรู๎ ทั้งนี้ แผนดังกลําวให๎
หนํวยงานที่มีบทบาทในการเผยแพรํกฎหมาย (หนํวยงานผู๎เสนอกฎหมาย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการบังคับใช๎
กฎหมาย หนํวยงานที่ผู๎มีบทบาทรํวมในการเผยแพรํกฎหมาย หนํวยงานที่เป็นภาคีเครือขํายที่สนับสนุนการใช๎
กฎหมาย และสื่อสารมวลชน) เป็นผู๎เผยแพรํความรู๎ทางกฎหมายแกํประชาชนตํอไป
3. แบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ หนํวยงานของรัฐที่เป็นผู๎เสนอให๎มีหรือปรับปรุงกฎหมายต๎องจัดทาแบบตรวจสอบแนวทางการเผยแพรํ
กฎหมายเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎แกํประชาชนและหนํวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ หนํวยงานของรัฐที่เป็นผู๎เสนอให๎มีหรือปรับปรุง
กฎหมายจะต๎องเสนอแบบตรวจสอบดังกลําวในขั้นตอนของการเสนอหรือปรับปรุงรํางกฎหมายกํอนเสนอ
คณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของรํางกฎหมายให๎ สลค. สํงให๎สานักงานกิจการยุติธรรม
พิจารณาถึงความเป็นไปได๎ในการดาเนินการตามแนวทางการเผยแพรํกฎหมายเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎แกํประชาชนและ
หนํวยงานภาครัฐตํอไป
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2560-2573
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์แหํงชาติวําด๎วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 2573 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และมอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใช๎ยุทธศาสตร์ดังกลําวเป็น
กรอบแนวทางการดาเนินการป้องกันและแก๎ไขปัญหาเอดส์ตํอไป
ทั้งนี้ ให๎กระทรวงสาธารณสุขติดตามการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินการตามยุทธศาสตร์แหํงชาติ วําด๎วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. 2560 2573 แล๎ว ให๎กระทรวงสาธารณสุขจัดทารายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกลําวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบตํอไป
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ มีเป้าประสงค์ เพื่อลดจานวนผู๎ติดเชื้อเอชไอวีรายใหมํให๎
เหลือปีละไมํเกิน 1 ,000 ราย รวมทั้ง ลดการเสียชีวิตในผู๎ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละ ไมํเกิน 4 ,000 ราย ตลอดจนลด
การรังเกียจ และการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะลงร๎อยละ 90 โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ยํอย
ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุํงเน๎นและเรํงรัดจัดชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงและรอบด๎าน ให๎ครอบคลุมพื้นที่และ
ประชากรที่อยูํในภาวะเสี่ยงและมีโอกาสรับและถํายทอดเชื้อเอชไอวีสูง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและบูรณา
การการดาเนินงานป้องกันที่มีประสิทธิผลเดิม ให๎เข๎มข๎นและยั่งยืนในระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเรํงรัดการ
รักษา ดูแล และชํวยเหลือทางสังคม ให๎มีคุณภาพ รอบด๎าน และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ความเข๎าใจ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ๎มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจ
กีดกัน การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มความรํวมรับผิดชอบ การลงทุน
และประสิทธิภาพการจัดการในทุกภาคสํวนทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สํงเสริมและพัฒนาการเข๎าถึงและการใช๎ประโยชน์ข๎อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการวิจัยที่รอบด๎าน
และมีประสิทธิภาพ
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10. เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอขอจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตามรํางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให๎ความชํวยเหลือเงินทุน และเพิ่มชํองทางการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนให๎กับ
ผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพในการตํอยอดพัฒนาธุรกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให๎กระบวนการสํงเสริม
ของหนํวยงานภาครัฐ เอกชนที่ได๎ดาเนินการพัฒนาธุรกิจและผู๎ประกอบการเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได๎อยําง
แท๎จริง โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 5 กลุํมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได๎แกํ กลุํมอาหารเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุํมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุํมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์
และระบบเครื่งอกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุํมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคําสูง
11. เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกาหนดสินค๎าและบริการควบคุมปี 2560 ตามที่กระทรวงพาณิชย์
(พณ.) เสนอ จานวน 47 รายการ จาแนกเป็น 42 สินค๎า และ 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวําด๎วยราคา
สินค๎าและบริการ
สาระสาคัญของเรื่อง
คณะกรรมการกลางวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ ซึ่งมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ประธาน
กรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ได๎มีการทบทวนรายการสินค๎าและบริการ
ควบคุมปี 2560 โดยพิจารณาจากสินค๎าที่จาเป็นตํอการครองชีพ สินค๎าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่สาคัญ สินค๎าที่มีผู๎ผลิตหรือผู๎ขายน๎อยรายและการแขํงขันน๎อย สินค๎าที่มีความผันผวนด๎านราคาหรือ
อาจมีการขาดแคลน และสินค๎าที่อาจได๎รับผลกระทบจากตลาดโลก และได้มีมติให้เพิ่มสินค้าและบริการควบคุม
จากเดิม 45 รายการ เป็น 47 รายการ จาแนกเป็นสินค้าคงเดิม 42 รายการ และเพิ่มบริการจากเดิม 3 รายการ
เป็น 5 รายการ โดยบริการที่เพิ่มขึ้น 2 รายการ ได้แก่ บริการรับชาระเงิน ณ จุดบริการ และบริการขนส่งสินค้า
สาหรับธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากประชาชนใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยแบ่งเป็น 10 หมวด ดังนี้
1. หมวดอาหาร จานวน 18 รายการ คือ (1) กระเทียม (2) ข๎าวเปลือก ข๎าวสาร (3) ข๎าวโพด (4)
มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ (5) ไขํไกํ (6) สุกร เนื้อสุกร (7) น้าตาลทราย (8) น้ามันและไขมันที่ได๎จากพืชหรือสัตว์
ทั้งที่บริโภคได๎หรือไมํได๎ (9) ครีมเทียมข๎นหวาน นมข๎น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน (10) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร๎อม
บริโภคชนิดเหลว ไมํรวมถึงนมเปรี้ยว (11) แป้งสาลี (12) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (13) อาหารกึ่งสาเร็จรูป
บรรจุภาชนะผนึก (14) ผลปาล์มน้ามัน (15) ข๎าวสาลี (16) ลาไย (17) ทุเรียน (18) มังคุด
2. หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจาวัน จานวน 3 รายการ คือ (19) ผงซักฟอก (20) ผ๎าอนามัย
(21) กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน๎า
3. หมวดปัจจัยทางการเกษตร จานวน 6 รายการ คือ (22) ปุ๋ย (23) ยาป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืช
หรือโรคพืช (24) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (25) เครื่องสูบน้า (26) รถไถนา (27) รถเกี่ยวข๎าว
4. หมวดวัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ คือ (28) ปูนซีเมนต์ (29) เหล็กโครงสร๎างรูปพรรณ
เหล็กแผํน เหล็กเส๎น (30) สายไฟฟ้า (31) ทํอพีวีซี
5. หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จานวน 3 รายการ คือ (32) กระดาษทาลูกฟูก กระดาษเหนียว
(33) กระดาษพิมพ์และเขียน (34) เยื่อกระดาษ
6. หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จานวน 3 รายการ คือ (35) แบตเตอรี่รถยนต์ (36) ยางรถจักรยานยนต์
ยางรถยนต์ (37) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
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7. หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จานวน 3 รายการ คือ (38) ก๏าซปิโตรเลียมเหลว (39) น้ามัน
เชื้อเพลิง (40) เม็ดพลาสติก
8. หมวดยารักษาโรค จานวน 1 รายการ คือ (41) ยารักษาโรค
9. หมวดอื่นๆ จานวน 1 รายการ คือ (42) เครื่องแบบนักเรียน
10. หมวดบริการ จานวน 5 รายการ คือ (43) การให๎สิทธิในการเผยแพรํงานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค๎า
(44) บริการให๎เชําสถานที่เก็บสินค๎า (45) บริการทางการเกษตร (46) บริการรับชาระเงิน ณ จุดบริการ และ (47)
บริการขนสํงสินค๎าสาหรับธุรกิจออนไลน์
12. เรื่อง แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการ
ขนส่งทางบก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการปฏิรูปเส๎นทางเดินรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกรมการขนสํงทางบก (ขบ.) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. แผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คค. โดย
ขบ. ได๎จัดทาแผนแมํบทฯ (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อรองรับการถ่ายโอนการกากับดูแลรถโดยสารประจาทางจาก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็น ขบ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (27 กันยายน 2559) ให๎ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 (เรื่อง นโยบายการเดินรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานคร) ที่
กาหนดให๎ ขสมก. เป็นผู๎ได๎รับใบอนุญาตประกอบการขนสํงด๎วยรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
เส๎นทางที่เชื่อมติดตํอระหวํางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการเพียงราย
เดียว โดยแผนแมํบทฯ มี วิสัยทัศน์คือ “ระบบรถโดยสารประจาทางต้องเป็นโครงข่ายหลักของการเดินทางในเขต
เมืองที่มีคุณภาพและเป็นทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ทั้งด้านความครอบคลุม ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยของประชาชน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 1) การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรเส๎นทาง
การเดินรถ 2) การจัดตั้งองค์กรเพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการการเดินรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 3) การเตรียมความพร๎อมและพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ 4) การพัฒนาการกากับดูแลให๎มี
ประสิทธิภาพ และ 5) การจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนแนวทางแผนแมํบทพัฒนาระบบโดยสาร
ประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารปราจาทางในเขตกรุงเทพมหานครแล
ะ
ปริมณฑล คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก๎ไขปัญหารัฐวิสาหกิจในการประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2559 ได๎มีมติมอบหมายให๎ ขบ. ดาเนินการศึกษาแผนการปฏิรูปเส๎นทางเดินรถโดยสารประจาทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 และรายงานผลการศึกษาดังกลําวให๎
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่ง ขบ. ได๎ดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปเส๎นทางเดินรถและบรรจุไว๎เป็นสํวนหนึ่งของแผน
แมํบทฯ (ตามข๎อ 1) แล๎ว
ทั้งนี้ การปฏิรูปเส๎นทางฯ ตามแผนแมํบทฯ จะทาให๎แตํละเขตการเดินรถมีจานวนเส๎นทางที่เพิ่มขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในภาพรวมเส้นทางจะเพิ่มขึ้นจาก 202 เป็น 269 เส้นทาง และมีระยะทาง
เพิ่มขึ้นจาก 6,437 กิโลเมตร เป็น 7,833 กิโลเมตร ระยะทางเฉลี่ยต่อเส้นทางปรับลดลง 3 กิโลเมตร
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13. เรื่อง มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกและร่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบรํางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว๎นอากรศุลกากร ตาม
มาตรา 12 แหํงพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) โดยมอบหมายให๎ กค. เป็นผู๎ตรวจสอบ
ความถูกต๎องของบัญชีท๎ายประกาศกระทรวงการคลังดังกลําว แล๎วดาเนินการตํอไปได๎
2. เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
และ
2.1 มอบหมายให๎ กค. เรํงรัดจัดทารํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการให๎ผู๎ประกอบการหักรายจํายได๎ 2
เทําของรายจํายประเภทเงินเดือนและคําจ๎างของแรงงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตํอไป
2.2 มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหํงชาติ (องค์มหาชน) และกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาจัดทาและพัฒนามาตรฐาน
สินค๎าให๎เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอยํางกว๎างขวาง รวมถึงกาหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช๎รับประกันคุณภาพ
(Hallmarking) สาหรับสินค๎าในหมวดเครื่องประดับ
2.3 มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหํงชาติ (องค์การมหาชน) และกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน พิจารณากาหนดมาตรการเพื่อพัฒนาและถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
การผลิตจากผู๎ประกอบการรายใหญํและผู๎เชี่ยวชาญในตํางประเทศไปสูํผู๎ประกอบการรายยํอย การจัดตั้งโรงเรียน
เฉพาะทางเพื่อสํงเสริมและพัฒนาชํางศิลป์ และการพัฒนาทายาทชํางฝีมือ เพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ไทย
2.4 มอบหมายให๎กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณา
ดาเนินการตามมาตรการทางการเงินในการขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาหรับผู๎ประกอบกิจการ SMEs ดังกลําวตํอไป
3. มอบหมายกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาพิจารณา กาหนดมาตรการประชาสัมพันธ์ทํองเที่ยว
ในยํานการค๎าที่สาคัญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค๎าที่มีคุณภาพให๎แกํนักทํองเที่ยว
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานวํา เพื่อสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค๎าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ซึ่งจะ
ชํวยดึงดูดและกระตุ๎นให๎มีการซื้อขายสินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพิ่มมากขึ้น และผลักดันอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยให๎เป็นสินค๎าที่มีศักยภาพ ( Product Champion) ในหมูํนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาใน
ประเทศไทย รวมถึงสร๎างมูลคําเพิ่มตํอเศรษฐกิจ โดยยังคงสนับสนุนให๎มีการจ๎างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่
เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย กค. จึงเห็นควรให๎มีมาตรการในเรื่องดังกลําว ดังนี้
1. มาตรการสนับสุนนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของ
โลก ยกเว๎นอากรขาเข๎าสินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับในตอนที่ 71 ตามมาตรา 12 แหํงพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 จานวน 32 ประเภทยํอย โดยเห็นควรให้มีผลบังคับภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อให๎
ผู๎ประกอบการสามารถนาเข๎าสินค๎าได๎ทันชํวงเทศกาลตรุษจีน
2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได๎แกํ
1) มาตรการทางภาษี โดยกาหนดให๎ ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของ
รายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของแรงงาน ที่เป็นชํางเครื่องประดับประเภทที่ผลิตด๎วยมือ หรือผลิตด๎วยมือ
รํวมกับการใช๎งานเครื่องจักรที่ไมํซับซ๎อนหรือผลิตคนเดียวตลอดกระบวนการผลิต
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2) มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจัดทาและ
พัฒนามาตราฐานสินค๎าให๎เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอยํางกว๎างขว๎าง การกาหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช๎รับประกัน
คุณภาพ (Hallmarking) และการจัดประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
การค๎าสินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
3) มาตรการยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยพัฒนา
และถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตจากผู๎ประกอบการรายใหญํและผู๎เชี่ยวชาญใน
ตํางประเทศไปสูํผู๎ประกอบการรายยํอย การจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อสํงเสริมและพัฒนาชํางศิลป์ และการพัฒนา
ทายาทชํางฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
4) มาตรการทางเงิน โดยการ ขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า เพื่อ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาหรับผู๎ประกอบกิจการ
SMEs โดยให๎ผู๎ประกอบ
กิจการ SMEs ให๎สามารถยื่นขอสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกวําวงเงินที่กาหนดไว๎จะถูกจัดสรร
หมด แล๎วแตํอยํางใดอยํางหนึ่งถึงกํอน และธนาคารออมสินเบิกรายจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2560
3. มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการสนับสนุนให๎มีการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับไทย
เพิ่มมากขึ้น โดยจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์สินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพการประชาสัมพันธ์แหลํงการ
ทํองเที่ยวในยํานการค๎าที่สาคัญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค๎าที่มีคุณภาพให๎แกํนักทํองเที่ยวบนสื่อตําง ๆ เชํน สื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสายการบิน เป็นต๎น
14. เรื่อง แผนยุทธ์ศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด๎านพิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามที่สานักนายกรัฐมนตรี [สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู๎ (องค์การมหาชน) ] เสนอ
เพื่อใช๎เป็นกรอบในการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ตํอไป
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์ให๎พิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ เป็นพื้นที่สร๎างสรรค์
การเรียนรู๎และพัฒนาภูมิปัญญาแกํประชาชน เป็นพื้นที่เรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย รวมทั้งเป็น
แหลํงทํองเที่ยวและสนับสนุนให๎เกิดการทํองเที่ยว โดยแบํงการดาเนินการออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 (1-5 ปี)
เน๎นการบูรณาการ การให๎บริการและจัดให๎มีระบบหรือกลไกสนับสนุนการดาเนินงานรํวมกัน ระยะที่ 2 (6-10 ปี)
พิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎มีมาตราฐานอยํางทั่วถึง และระยะที่ 3 (11-20 ปี) คนไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรู๎ผําน
พิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ และสังคมไทยเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหวํางพิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ผําน
พิพิธภัณฑ์และแหลํงเรียนรู๎ และยุทธศาตร์ที่ 4 การบริหารจัดการกระบวนการบูรราการให๎มีประสิทธิภาพ
แต่งตั้ง
15. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐเปรูเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจา
ประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเปรูเสนอขอแตํงตั้ง
นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิ
โอ กีโรส กัมโปส (Mr. Fernando Julio Antonio Quiros Campos) ให๎ดารงตาแหนํง เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู๎มีอานาจเต็มแหํงสาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย โดยมีถิ่นพานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเฟลิกซ์
ริการ์โด อาเมริโก อันโตนิโอ เดเนกรี โบซา (Mr. Félix Ricardo Américo Antonio Denegri Boza) ตามที่
กระทรวงการตํางประเทศเสนอ
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16. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
แทนตาแหน่งที่ว่าง
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแตํงตั้ง นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เป็น
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านระบบราชการในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ก.ถ.) แทน
ตาแหนํงที่วําง เนื่องจาก นายพงศ์โพยม วาศภูติ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิเดิมได๎ลาออกจากตาแหนํงแล๎ว เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต๎นไป
17. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
1. แตํงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม แทนผู๎ที่พ๎นจากตาแหนํง โดยให๎มีผล
ตั้งแตํวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต๎นไป และให๎มีวาระการดารงตาแหนํงเทํากับวาระที่เหลืออยูํของคณะกรรมการที่
ได๎แตํงตั้งไว๎แล๎ว ดังนี้
1.1 นายโสภณ เมฆธน แทน นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ที่ลาออก (เป็นผู๎ที่อยูํในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้น)
1.2 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ แทน นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (เป็นผู๎
ที่อยูํในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้น)
1.3 นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ แทน นางสาวกฤษณา ไกรสินธุ์ ที่ลาออก
2. ให๎คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีจานวนกรรมการเกินกวําสิบเอ็ดคน แตํไมํเกินสิบห๎าคน
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
มาตรา 6
18. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตํงตั้ง
นายพงษ์ชัย
นิรมิตศรีชัย ให๎ดารงตาแหนํงข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)
19. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตํงตั้ง นายฤทธิเดช
เหมาะประสิทธิ์ ให๎ดารงตาแหนํงข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
20. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแตํงตั้ง
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น เป็นข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงที่ปรึกษารัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต๎นไป
21. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตํงตั้ง นางสาวภาวิณี
ปุณณกันต์ เป็นกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตํงตั้งและมอบหมาย
ให๎เป็นผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
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22. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายโศภณ นภาธร และนายอดินันท์ ปากบารา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. แตํงตั้ง นายโศภณ นภาธร เป็นกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่นายกรัฐมนตรีลง
นามในประกาศแตํงตั้งและมอบหมาย ให๎เป็นผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ
2. แตํงตั้ง นายอดินันท์ ปากบารา เป็นกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่นายกรัฐมนตรี
ลงนามในประกาศแตํงตั้งและมอบหมาย ให๎เป็นผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรี
23. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในกรณีที่ไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติ
ราชการได๎ จานวน 2 ราย ตามลาดับ ตามความในมาตรา 42 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน
พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
1. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต๎นไป
24. เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให๎รัฐมนตรีเป็นผู๎รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ และไมํมีผู๎ดารงตาแหนํง
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงสาธารณสุข หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ ตามลาดับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ ดังนี้
1. รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
2. รัฐมนตรีวําการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
โดยให๎ครอบคลุมถึงกรณีที่ไมํมีผู๎ดารงตาแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขด๎วย
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต๎นไป
25. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตํงตั้ง นายสมเกียรติ
ตรีรัตนพันธ์ ให๎ดารงตาแหนํงข๎าราชการการเมือง ตาแหนํงเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
26. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตํงตั้ง พลเอก สุรศักดิ์
ศรีศักดิ์ เป็นกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตํงตั้งและมอบหมาย
ให๎เป็นผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจากระทรวงพลังงาน
27. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตํงตั้ง นายพันธ์ศักดิ์
ศิริรัชตพงษ์ เป็นกรรมการผู๎ชํวยรัฐมนตรี โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตํงตั้งและ
มอบหมาย ให๎เป็นผู๎ชํวยรัฐมนตรีประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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