คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุ ม จะการปรากฏออกมาในรู ป ของ “มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ
เพื่ อตอบสนองนโยบายที่ วางไว้ เช่ น การทํ างานของกระทรวง กรม และหน่ วยงานของรั ฐ การทํ า งานของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี
จึงเป็นภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการ
และกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะ
ภาพสะท้ อ นการทํา งานส่ ว นหนึ่ ง ของรั ฐ บาล ดั ง กล่ า วไว้ ข้ า งต้ น จึ ง รวบรวมข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗ และจัดทําเป็น CD สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวม
รายชื่อและสรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม
จํานวนมติคณะรัฐมนตรีประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี ที่ส อดคล้อ งกับ
นโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น
ร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานของไทยกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ กรอบและงบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์
ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้
แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กันยายน ๒๕๕๗

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า
๑

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ขอเสนอร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ว ๙๗/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

๑

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
ปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค (Beijing Declaration on APEC
Food Security)
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (Thailand National Ivory
Action Plan) ฉบับแก้ไข เพื่อนาส่งสานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)
เอกสารที่จะมีการลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ ๑๒
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย
และสิงคโปร์
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงาน
ของไทยกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผูท้ เี่ ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

๑๗๒๑๒/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]

๒

๑๗๒๒๕/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]

๒

๑๖๙๗๔/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]

๓

๑๗๗๕๘/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]

๔

๑๗๗๕๑/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]

๔

-๒๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้ า เมื อ ง การทารุ ณ กรรมต่ อ แรงงานข้ า มชาติ
การท่องเที่ยวที่เ น้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕

-๓๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๕. การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิ จัยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
รายงานแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ว ๙๘/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]

๗

-๔-

๖.

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบบริห ารจัด การของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

๑๗๘๘๗/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]

๘

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริม ๑๗๗๒๗/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
สินค้าเกษตรและป่าไม้
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง ๑๗๗๘๐/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และ ๑๗๗๔๖/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐

กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๖.๑๕ ด้ า นการเกษตร ปรั บ โครงสร้ างการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๑๐

๑๑

-๕๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๑๒

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้อ งและฟื้นฟูพืนที่อ นุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและ ๑๗๖๙๓/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓

-๖๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

๑๗๒๓๐/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]

๑๓

ว ๙๑/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]
ว ๙๕/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
๑๗๑๒๕/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]
๑๗๖๒๔/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
๑๗๒๑๐/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]
ว(ร) ๙๐/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]
๑๗๗๖๗/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]

๑๕
๑๖
๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

-๗๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มี หน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เทคโนโลยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ละความ รู ้ ท า ง
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เ พื่อเร่งรัดการด้า เนินคดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง ๑๗๐๐๐/๕๗ [๑๖/๐๙/๒๕๕๗]
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา

๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

๑๙

-๘ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมกำรประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทของวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมลักษณะของกำรเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมำย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลกับเรื่อง
กำรบริหำรรำชกำรทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
๗.๑ จำแนกตำมนโยบำยแต่ละข้อ
๗.๒ จำแนกตำมด้ำนหลักกำรพัฒนำ
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมพื้นที่ดำเนินกำร
๙. คณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
๑๑. กฎหมำยประเภทต่ำง ๆ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ตำรำงอักษรย่อ

๒๐
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๓
๒๔
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มมี ติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเสนอร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ ได้แก่
การแก้ปัญหาด้านยาเสพติด ด้านผู้หลบหนีเข้าเมือง ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านความมั่นคงพิเศษ ด้านการก่อเหตุ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ด้านการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ด้านการดาเนินการภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ และด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ตามที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ
๒. ให้ กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
สาหรับเผชิญสถานการณ์เร่งด่วน ควรมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในการจัดทาแผนร่วมกัน มีการกาหนดบทบาทของทุกส่วนราชการ
ที่ชัดเจน รวมทั้งให้มีการซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนให้ภาคประชาชนและอาสาสมัครประจาหมู่บ้านดาเนินการเพื่อความมั่นคง
หากมีเหตุการณ์รุนแรงจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสี ยชีวิต บุคคลเหล่านั้นควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเพื่อชดเชยและให้ขวัญกาลังใจ
ทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านตัวเงินและด้านอื่น ๆ การปรับปรุงสารสนเทศข้อมูลแรงงานต่างด้าว ควรพัฒนาโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลร่วมกันของทุกส่วนราชการภายใต้ความมั่นคงด้านข้อมูลสารสนเทศเดียวกัน
การรักษาพยาบาลและการควบคุมป้องกันโรคระบาดในกลุ่มประชากรตามแนวตะเข็บชายแดน ต้องให้การรักษาพยาบาลตามหลัก
มนุษยธรรม การควบคุม ป้องกัน สอบสวนและเฝ้าระวังโรคจะต้องมีแผนการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และควรมี
แผนการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมกรณีมีการระบาดของโรค และการแก้ปัญหาความรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของการจัดบริการรักษาพยาบาลสาหรับผู้บาดเจ็บที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ
ในพื้นที่ โดยเฉพาะการดูแลและการเคลื่อนย้าย ณ จุดเกิดเหตุ ต้องดาเนินงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตารวจและอาสาสมัคร
ในพื้นที่ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ไว้ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยให้พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของ
การดาเนินการและคานึงถึงสภาพปัญหารวมทั้งภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ ภารกิจใดมีความจาเป็นเร่งด่วน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จและ
เป็นรูปธรรมโดยเร็วภายใน ๓ เดือน
๔. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไป
กากับดูแลและบูรณาการการดาเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นต้น ให้เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค (Beijing Declaration on APEC Food Security)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค (Beijing Declaration on APEC food Security)
โดยสาระสาคัญของปฏิญญาปักกิ่งฯ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก คือ (๑) ส่งเสริมผลิตภาพทางการเกษตรและการผลิตอาหาร
ด้วยพื้นฐานทางนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (๒) ปรับปรุงการจัดการภายหลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียอาหาร และ (๓) สร้างความเข้มแข็งความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหาร
๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเข้าร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว
ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๓ (The 3rd APEC Ministerial Meeting on Food Security)
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการลดการสูญเสียอาหารควรจะต้องควบคู่กับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการแปรรูป
เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง/ของเสียจากกระบวนการผลิตและการแปรรูป การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสายพันธุ์พืชใหม่
จะต้องให้ความสาคัญของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการแบ่งปันที่ยุติธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและทาให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เช่น การเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร
ด้วยเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม (Genetic engineering) ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์
และสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับไปประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อนาองค์ความรู้และผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ และการบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งให้บูรณาการการดาเนินการด้านความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ
(เช่น ลาไย เป็นต้น)
๔. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางและมาตรการในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการขนส่งผ่านแดน
เพื่อสนับสนุนให้การส่งพืชผักผลไม้ไปยังต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (Thailand National Ivory Action Plan) ฉบับแก้ไข
เพื่ อ น าส่ ง ส านั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาว่า ด้ ว ยการค้ า ระหว่า งประเทศซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า ที่ ใกล้ สู ญ พั น ธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข ซึ่งมีสาระสาคัญประกอบด้วย ๕ หมวดกิจกรรม
ได้แก่ การออกระเบียบและกฎหมาย การจัดทาระบบทะเบียนข้อมูล การกากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์
และการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายควบคุมการค้าและการครอบครองงาช้างภายในประเทศอย่างมี
๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ประสิทธิภาพ และกาหนดบทลงโทษที่เข้มงวดกรณีที่มีการครอบครองหรือการค้าที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งให้มีกฎหมายในการควบคุม
การจดทะเบียนงาช้างภายในประเทศ ระบบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตผู้ค้างาช้างที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามและ
ควบคุมผู้ค้างาช้าง การจัดทาข้อมูลงาช้างและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย โดยให้กาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้
๑.๒ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และให้จัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลความคืบหน้าให้สานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ตามระยะ
เวลาที่กาหนด
๑.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป
๑.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ โดยให้จัดส่ง
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อจัดส่งให้สานักเลขาธิการ CITES ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศสมาชิก CITES ทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาการค้างาช้างของประเทศไทย
๒. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ครอบครองและผู้ค้างาช้างและผลิตภัณฑ์
จากงาช้างที่มีอยู่เดิม ภายหลังจากที่แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (Thailand National Ivory Action Plan) จะมีผลบังคับใช้
๓. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกั บกระทรวงการคลัง กระทรวง
กลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางจัดการและใช้ประโยชน์จากงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างของกลางที่อยู่
ในความครอบครองของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่นาไปเผาทาลาย เช่น นางาช้างไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเป็นไปได้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดาเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เช่น ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับช้าง การครอบครอง ควบคุม และการใช้ประโยชน์จากช้าง การดูแลรักษาช้างป่วยและบาดเจ็บ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง เอกสารที่จะมีการลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบเอกสารที่จะมีการลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ [12th ASEAN Health
Ministers Meeting (12th AHMM)] และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยกรอบความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (Memorandum of Understanding on the Collaborative Framework between the
World Health Organization and the Association of Southeast Asian Nations 2014-2017) และหากมีการแก้ไขถ้อยคา
หรือประเด็นที่มิใช่สาระสาคัญขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้
๑.๒ บันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
(Memorandum of Understanding between Association of Southeast Asian Nations and the United Nations Population Fund)
และหากมีการแก้ไขถ้อยคาหรือประเด็นที่มิใช่สาระสาคัญขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
(Draft Joint Statement of The Lao PDR, Thailand, Malaysia and Singapore Power Integration Project : LTMS PIP) โดยสาระสาคัญ
ของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่าง ๔ ประเทศ โดยมีการดาเนินงานหลัก
คือ การจัดตั้งคณะทางานโครงการนาร่องสาหรับการศึกษาในเรื่องการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว-ราชอาณาจักรไทย-มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration
Project Working Group : LTMS PIP Working Group) เพื่อศึกษาถึงศักยภาพและพิจารณาความเป็นไปได้ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงการซื้อขายไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ผ่านโครงข่ายที่มีอยู่เดิม
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้
๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานสามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคาในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวในที่ประชุมได้
๒. ให้กระทรวงพลังงานศึกษาลู่ทางและผลักดันให้มีการดาเนินโครงการร่วมลงทุนด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในพื้นที่ฝั่งไทย เพื่อให้เกิดความสมดุลเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานของไทยกับทบวงพลังงานระหว่าง
ประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานของไทยกับ
ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ [Draft MOU on Energy Cooperation between Ministry of Energy of Thailand and International
Energy Agency (IEA)] โดยสาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ครอบคลุมสาขาความมั่นคงทางน้ามันและก๊าซ (Energy Security)
กรอบแนวทางการสารองน้ามัน (Stockholding Regime) นโยบายและมาตรการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Energy
Emergency Preparedness) สถิติด้านพลังงาน (Energy Statistics) และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจและตกลงร่วมกัน
ของทั้งสองฝ่ายอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน และนาไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของโลก
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ นี้ ร่วมกับผู้อานวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานสามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้า ใจฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวได้
๒. มอบหมายกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ในการประชุม
คัดค้านการก่อสร้างหรือขยายโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การขยายโรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ เป็นต้น และให้เร่งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง
ต่อสาธารณชนให้เข้าใจอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย

๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน
ไม่มมี ติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
ไม่มมี ติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
ไม่มมี ติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้
๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้จัดทาแผนฯ ครบทั้ง ๔๑๙ หน่วยงาน/รายการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยจาแนกเป็นรายจ่ายประจา จานวน ๒,๑๒๕,๕๒๔.๒๔ ล้านบาท
และรายจ่ายลงทุน จานวน ๔๔๙,๔๗๕.๗๖ ล้านบาท ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมิติบูรณาการ ๑๔ แผนบูรณาการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๔๘๖,๖๘๑.๙๗ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบการเร่งรัด และกากับดูแลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป
๑.๒.๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ส่งให้สานักงบประมาณ
เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาสต่อไป
๑.๒.๒ หากส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ มีเ หตุผลความจาเป็น ที่จ ะต้องปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ก็ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสานักงบประมาณ
เห็นชอบการปรับแผนฯ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
๑.๒.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สานักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทา
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
๒. สาหรับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งในส่วนราชการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณมูลค่าโครงการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และที่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐเร่งดาเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันกับกระทรวงการคลังทุกงบรายจ่ายโดยด่วน
๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ขอ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีดังกล่าวตามข้อ ๒ และส่งสานักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อนาเสนอรองนายกรัฐมนตรี
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณารายการที่มีความจาเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบประมาณการงบทาการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่คาดว่าจะมีกาไรสุทธิประมาณ ๘๓,๒๖๙ ล้านบาท
โดยสามารถจัดหาเงินสดเพื่อใช้ลงทุนได้ประมาณ ๒๕๓,๒๕๕ ล้านบาท และรับทราบประมาณการแนวโน้มการดาเนินงาน
ช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของรัฐวิสาหกิจที่คาดว่าผลประกอบการจะมีกาไรสุทธิ รวม ๓๐๑,๕๘๖ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ
๑๐๐,๕๒๙ ล้านบาท และการเบิกจ่ายลงทุน รวม ๑,๙๖๘,๒๐๕ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๖๕๖,๐๖๘ ล้านบาท
๒. เห็ น ชอบกรอบและงบประมาณของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงิ น ด าเนิ น การ จ านวน
๑,๓๙๗,๔๑๒ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน ๖๕๗,๙๐๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๘ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๒.๑ กรอบการลงทุนสาหรับงานตามภารกิจปกติและโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการแล้ว วงเงิน
ดาเนินการ จานวน ๑,๐๙๗,๔๑๒ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน ๕๙๗,๙๐๑ ล้านบาท
๒.๒ กรอบการลงทุนสาหรับการเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินดาเนินการ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และวงเงิน
เบิกจ่ายลงทุน จานวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท สาหรับรองรับโครงการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี และงบลงทุน
ปกติที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความจาเป็นระหว่างปี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ
สาหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ดาเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ กาหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจ
เบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน
๓. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมงบลงทุนระหว่างปี ในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบ
ต่อสาระสาคัญและกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วแทนคณะรัฐมนตรี เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
๔. เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ใช้แหล่งเงินดาเนินงานจากเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ
๕. ให้รัฐวิสาหกิจรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้
กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวงและระดับองค์กรตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอไปพิจารณาดาเนินการ รวมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะและรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง
๖. ให้รัฐวิสาหกิจให้ความสาคัญและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยในเบื้องต้นให้พิจารณานาเงินเหลือจ่าย
ปี ๒๕๕๗ มาใช้สนับสนุนการดาเนินการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อม
เพื่อสามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น ให้รัฐวิสาหกิจจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan)
ระยะ ๑ ปี ของโครงการในความรับผิดชอบเสนอส่วนราชการต้นสังกัดและรองนายกรัฐมนตรีที่กากับการบริหารราชการพิจารณา
โดยในระยะ ๓ เดือนแรกให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับโครงการขนาดเล็กที่สามารถเริ่มดาเนินการได้ทันที
๘. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการจัดทาแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ
ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน โดยให้นาข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องการปรั บ
บทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้อเท็จจริง และปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตร
และป่าไม้ (MOU on ASEAN Co-operation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme) โดยสาระสาคัญ
ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอานาจการต่อรองในเรื่องการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ของอาเซียน
ในตลาดโลก รวมถึงการเสริมความพยายามเพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าที่จะนาไปสู่การขยายตลาด การพัฒนาคุณภาพ และ
ความปลอดภัยสินค้าและอาหาร เป็นฐานสาหรับการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบ
ในการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียนครอบคลุมสินค้า จานวน ๑๒ ชนิด ได้แก่ สาหร่ายทะเล
และผลิตภัณฑ์ โกโก้ มะพร้าว กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ น้ามันปาล์ม เมล็ดถั่วและถั่วฝัก พริกไทย มันสาปะหลัง ชา ปลาทูน่า
และหม่อนไหม
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามเอกสารดังกล่าวหากมีความจาเป็น
ต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์หรือผู้แทนลงนามเอกสารดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ควรคานึงถึงผลประโยชน์และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยไม่ควร
ให้มีการเชื่อมโยงกับเรื่องของการเปิดเสรีการทาป่าไม้จากป่าปลูกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน และข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี) เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Memorandum of Understanding
on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation) โดยสาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการกาหนดขอบเขต
ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) การกาหนดกลไก
ในการดาเนินงาน และการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมี
การปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๑๐ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรให้ความสาคัญ
ในประเด็น “การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ : (Access and Benefit Sharing)” ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามหลักของอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBO) และกฎหมายของแต่ละประเทศ ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี) ด้านต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ ฉบับ ได้แก่
๑.๑.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ เป็นแถลงการณ์ร่วม
สรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ ความพยายามของประเทศสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการ
พลังงานของอาเซียน ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ (ASEAN Plan of Actions on Energy Cooperation : APAEC 2010-2015) เพื่อให้
ภาคพลังงานของอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๐๑๕ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน
ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ความพยายามของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพความมั่นคง และการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการผลักดันการดาเนินการโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline-TAGP)
การพัฒนาและโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid-APG) การดาเนินตามเป้าหมายของการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในภูมิภาคให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถของ
ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE)
๑.๑.๒ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ ๑๑
เป็นแถลงการณ์ร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน+๓ สนับสนุนในเรื่องการแบ่งปัน
ข้อมูลและประสบการณ์ในสถานการณ์พลังงานของโลกและอาเซียน+๓ การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศของประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา การพัฒนาแนวทางการสารองน้ามันในอาเซียน การพัฒนาและพิจารณาถึง
ผลกระทบจาก Shale Gas ในภูมิภาค การถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดและการสนับสนุนด้านการเงิน การส่งเสริมพลังงาน
สะอาดและการอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในอาเซียน
๑.๑.๓ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๘ เป็นแถลงการณ์
ร่วมสรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การประกาศจุดยืนที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจังในสาขาพลังงานต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อการขนส่งและวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดทาฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศเอเชียตะวันออก และการร่วมมือในโครงการมองภาพอนาคตด้านพลังงาน (Energy Outlook)
ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
๑.๑.๔ ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ เป็นแถลงการณ์ร่วม
สรุปผลการประชุม ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านตลาดก๊าซธรรมชาติ
ที่ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาการตั้งศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซในภูมิภาคนี้
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าวได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานสามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคาในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้ง ๔ ฉบับ ในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวในที่ประชุมได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงพลังงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
ด้านต่างประเทศด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
ไม่มมี ติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้
๑๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๒ ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญคือ ให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมการค้าและการครอบครอง
งาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ครอบคลุม
ถึงผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ที่เห็นควรดาเนินการตรวจสอบการประกอบการค้า การนาเข้า และการส่งออก
งาช้างอย่างจริงจัง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งการออกกฎหมาย
ลาดับรองเพื่อใช้บังคับตามร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับไว้เป็นการล่วงหน้า และเร่งรัดให้มีการดาเนินการออกกฎหมายลาดับรอง
ตามร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับโดยเร็ว ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกตั๋วรูปพรรณของช้างตามกฎหมายว่าด้วย
สัตว์พาหนะให้เหมาะสม โดยเร็วด้วย

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ารายงาน ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าได้ดาเนินการจัดทาแผนการบริหารจัดการน้า
(Roadmap) ของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาน้าในทุกมิติครอบคลุมถึงปัญหาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การดูแลคุณภาพน้า รวมทั้ง
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นรวม ๕ คณะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทาแผน
บริหารจัดการน้าในพื้นที่ต่าง ๆ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ จัดตั้งองค์กรและออกกฎระเบียบ และการประชาสัมพันธ์
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑.๒ Roadmap แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การจัดทาร่างโครงการต่าง ๆ ระยะที่ ๒ การจัดทา
รายละเอียดของโครงการ และระยะที่ ๓ การจัดทาแผนบริหารจัดการน้าฉบับสมบูรณ์และงบประมาณที่ ใช้ในการดาเนินการตาม
แผน ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นการดาเนินการระยะที่ ๒ ซึ่งกาหนดจะแล้วเสร็จในปลายเดือนกันยายนนี้ ส่วนการดาเนินการระยะที่ ๓
มีกาหนดแล้วเสร็จในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๑.๓ ในการจัดทา Roadmap ทั้ง ๓ ระยะดังกล่าวได้มีการบูรณาการงบประมาณและการดาเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า
กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย และกองทั พบก โดยในระยะที่ ๑ เป็ นการด าเนิ นการเร่ งด่ วนโดยใช้ งบประมาณเหลื อจ่ าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวน ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะใช้งบประมาณจานวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑.๔ สาหรับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เกิดจากการที่มีฝนตกอย่างกระจุกตัวในบางพื้นที่ แต่โดยที่สภาวะ
ฝนตกดังกล่าวมักเกิดในพื้นที่หลังเขื่อนต่าง ๆ ทาให้สภาพน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาตรน้าในอ่างเป็นจานวนน้อย
เทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดหมายได้ว่าในระยะต่อไปอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนน้าและปัญหาภัยแล้งขึ้นได้ในบางพื้นที่อันเนื่องจาก
การมีน้าในแหล่งกักเก็บน้าในปริมาณน้อยดังกล่าว
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
๒.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยพิบัติให้ทั่วถึงและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น การจัดทาฝนเทียม การขุดลอกคูคลอง หนองบึง แหล่งน้าธรรมชาติ
คลองระบายน้า การจัดทาพื้นที่แก้มลิงเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ การบริหารจัดการน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) และการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับ
การขุดลอกแม่น้าสายหลักต่าง ๆ และให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เร่งดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาถนนขวางทางระบายน้า
ตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ )
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒.๓ ในการดาเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลอง หนองบึง แหล่งน้าธรรมชาติ รวมถึงการขุดบ่อบาดาล
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาใช้แรงงานจากประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ โดยให้ดาเนินการ
ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจาเป็นในการกักเก็บ การใช้น้า การส่งเสริม
การเพาะปลูก และการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

๑๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการบริหาร
๑.๑ ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น ได้มี
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล จึงให้ทุกส่วนราชการนาข้อเสนอแนะจากการอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
ดาเนินการต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นสาคัญเร่งด่ว นที่รัฐบาลมุ่งจะขับเคลื่อนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้ เช่น
การแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน การปฏิรูประบบการศึกษา การลดความเหลื่อมล้าในสังคม การกากับดูแลระดับราคาสินค้าอุปโภคและ
บริโภค การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๒ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับออกไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่และกาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
(ตามหนังสือที่อ้างถึง) นั้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งให้ยกเลิกข้อสั่งการดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๓ ให้ทุกส่วนราชการจัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องที่ดาเนินการมีผลสัมฤทธิ์แล้ว และระมัดระวังการประชาสัมพันธ์
เรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและทิศทางการทางานของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ดูแลด้านผลผลิต
ทางการเกษตรซึ่งมักจะมีการชุมนุมเรียกร้องบ่อยครั้ง จัดตั้งคณะทางานประจากระทรวงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นข้อเรียกร้องและมีทัศนคติที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อทาหน้าที่เจรจาและตอบข้อซักถามของผู้เรียกร้องในกรณี
ต่าง ๆ ด้วย
๑.๔ ในการเดินทางไปอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับระยะเวลา ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกาหนดการโดยปรับลดกิจกรรมโดยไม่จาเป็น และให้รายงานผลที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษา
ดูงานที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง
๒. ด้านความมั่นคง ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง) ดูแลผู้ลี้ภัยและเร่งดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ควบคุมผู้ลี้ภัย ทั้งหมดให้มี
สภาพที่เหมาะสมเพียงพอต่อการพานักในช่วงระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทาง นั้น ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งดาเนินการ
ตามมติดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณาย้ายพื้นที่ควบคุมไปยังศูนย์พักพิงต่าง ๆ และเร่งการดาเนินการ
เพื่อผลักดันผู้ลี้ภัยดังกล่าวกลับประเทศต่อไป
๓. ด้านต่างประเทศ
๓.๑ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เกี่ยวกับการเจรจาหรือการจัดทาความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาบทสรุปวิเคราะห์
สาระสาคัญของประเด็นการเจรจาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ท่าทีของไทยในการเจรจา ผลดีและผลเสีย รวมทั้งผลกระทบ
ในการดาเนินการต่อประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณา และในการเจรจาให้ยึดถือผลประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศเป็นหลัก นั้น ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการตามมติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยในการเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศแต่ละครั้ง คณะผู้เจรจาควรมีการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้วย
นอกจากนั้นในกรณีที่ส่วนราชการต้องรายงานผลการดาเนินการต่อองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรณีการจัดส่งแผนปฏิบัติการ
งาช้างแห่งประเทศไทยไปยังสานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) การส่งรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
(Trafficking In Persons Report : TIP Report) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลักจัดส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจา เช่น
ข้อ มู ล ด้ า นกฎหมาย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ สถิ ติ ท างคดี และงบประมาณในการด าเนิ น การให้ แ ก่ ก ระทรวง
การต่างประเทศด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๓.๒ ในการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่จะมีการเยี่ยมเยือนประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับผู้นา นั้น ให้ทุ กส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดเตรียมประเด็น
การหารือ ท่าทีของฝ่ายไทย รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่กากับการบริหารราชการ
เพื่อพิจารณาก่อนการเดินทางทุกครั้ง
๔. ด้านเศรษฐกิจ
๔.๑ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเร่งดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๗ และ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ให้เร่งผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่จะมีการลงทุนในประเทศไทย โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่ประเทศ
จะได้รับเป็นสาคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติที่มีแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับคนไทยและการใช้
วัตถุดิบ ในประเทศเป็นลาดับแรก
๔.๒ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พื้นที่ชายแดน และเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจและเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามแนวชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการลักลอบนาผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปะปนกับผลผลิตในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าที่จะ
ส่งออก รวมทั้งรายได้ของเกษตรกรด้วย
๔.๓ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณากาหนดถ้อยคาเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ (Branding) ของประเทศไทย
ที่เป็นประเทศพัฒนา มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก้าวไปสู่ความเป็นสากล โดยไม่ละทิ้งความเป็นไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการบริหาร
๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญกับการรับฟังความเห็นและท่าทีของประชาชนต่อการดาเนินนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลในขณะนี้ เช่น การปรับโครงสร้างพลังงาน การสร้างโรงไฟฟ้า การก่อสร้างโรงกาจัดขยะ มาตรการด้านภาษี โดยให้
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่ยังมีความเห็นต่าง และรวบรวม
ข้อมูลความเห็นเพื่อดาเนินการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้ทาหน้าที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างชัดเจนในเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) ที่ให้ทุกส่วนราชการจัดระบบ
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและระมัดระวังการประชาสัมพันธ์เรื่องที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการและทิศทางการทางานของรัฐบาล
๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านจัดทารายงานผลการดาเนินการในด้านที่รับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ ส่งให้
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมและวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา
ทีเ่ กี่ยวข้องกับเขตแดนและปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ทั้งมิติการค้าและการลงทุน การบริหารจัดการพลังงานเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเพื่อทราบต่อไป
๑.๔ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อม
เพื่อสามารถเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
(Action plan) ระยะ ๑ ปี ของโครงการในความรับผิดชอบเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับการบริหารราชการพิจารณา โดยในระยะ
๓ เดือนแรกให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับโครงการขนาดเล็กที่สามารถเริ่มดาเนินการได้ทันที
๑.๕ ให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล โดยในเบื้องต้นอาจพิจารณานาเงินเหลือจ่ายปี ๒๕๕๗ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ
มาใช้สนับสนุนแนวทางดังกล่าว แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๖ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
หาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการจัดตั้งสถานศึกษา
๑๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกภูมิภาคโดยเร็ว โดยให้พิจารณากาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเหมาะสมกับลักษณะกีฬาด้วย
๒. ด้านกฎหมาย ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานงานกับทุกส่วนราชการเพื่อจัดทาแผนการเสนอ
ร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) โดยให้จัดกลุ่มกฎหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กฎหมายที่ล้าสมัย
กฎหมายที่ค้างการดาเนินการ และกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่ แล้วนาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
๓. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ฝ่ายเศรษฐกิจ โดย
กระทรวงพาณิชย์กากับดูแลระดับราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ามันและ
ก๊าซในปัจจุบัน นั้น ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและดาเนินการตามมติดังกล่าวเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และ
รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ
๒. มอบให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประสานคณะกรรมาธิการสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อกาหนดจานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยให้มีกรรมาธิการในสัดส่วนของ
คณะรัฐมนตรี และกรรมาธิการในสัดส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เหมาะสมด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอว่า ในระหว่างการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั้น ได้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แล้ว เห็นว่าเพื่อให้
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ จานวน ๔ ฉบับ คือ
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
กับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน (The GMS Agreement)]
๒. รับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง โดยมอบให้รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประสานสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปดาเนินการกาหนดองค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และนาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๔๒ วรรคสี่ บัญญัติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีอาจขอให้มี การประชุมร่วมกันของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือความมั่นคงของชาติ รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือเป็นครั้งคราวในเรื่องอื่นใดก็ได้นั้น จึงกาหนดให้จัดประชุมร่วมระหว่าง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เดือนละ ๑ ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง) มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปดาเนินการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการ e-Auction การประกาศราคากลางสาหรับกรณีเฉพาะที่ไม่สามารถกาหนดราคากลางได้ รวมทั้ง
การตรวจสอบเทียบเคียงอานาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพ นั้น เพื่อให้การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เร่งรัดการดาเนินการตาม
มติข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๑๘ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน
ตามหลักมนุษยธรรม สาหรับผู้ที่ถูกดาเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) ที่คาดว่ามีเงินเหลือจ่าย
ประมาณ ๑๗๙,๒๑๑,๔๘๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา ตามที่
กระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ และให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม (กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ) ขอท าความตกลงในรายละเอี ย ดกั บ
สานักงบประมาณก่อนดาเนินการต่อไป

๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวม
ทั้งสิ้น ๑๐๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ๒๕๕๗
จำนวนเรื่อง
๖๔

๘๐
๖๐

๔๔

๔๐
๒๐
๐
๑๖ ก.ย. ๕๗

๒๓ ก.ย. ๕๗

เดือน

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๓๐กันยายน ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๔๖ เรื่อง วาระเพื่อ
ทราบ ๕๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๓ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อทราบ ๕๔ เรื่อง (๕๐ %)
54

ป, 3

วาระประธานแจ้ง ๓ เรื่อง (๒.๗๘ %)

อ, ่น
5 ๆ ๕ เรื่อง (๔.๖๓ %)
วาระอื

พ, 46

วาระเพื่อพิจารณา ๔๖ เรื่อง (๔๒.๕๙ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ เรื่อง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้ง สิ้น ๑๐๐ เรื่อ ง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา
๔๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๑ เรื่อง วาระจร ๕ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๕๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๕๔ เรื่อง วาระจร ๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

๖๐

วาระปกติ

๕๔

วาระจร

๔๑

๔๐
๒๐

๕

๐

๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

๒๑ สานักบริหารงานสารสนเทศ

เรื่องเพื่อทราบ

ประเภทวาระ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ
เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๔ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๐๘ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
กร.
ตช.
วช.
อส.

๓๑

๔
๓
๓

๓

๒
๑
๑
๑
๑

๐

๒

๕
๔
๔

๒

๒

๗

๘

๕
๕
๔
๔

๓
๓

จานวนเรื่อง
๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๕

๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖ –๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๑ เรื่อง
๐.๙๓ %

เรื่องทั่วไป
๑๐๗ เรื่อง
๙๙.๐๗ %

รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๒๒ เรื่อง และเรื่องที่ ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๘๖
เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที
สอดคล้
ไม่่ไสม่อดคล้
องกัองบ
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐฐบาล
บาล,
๘๖
เรื
อ
่
ง
86, 79.63%
๗๙.๖๓ %

เรื่องที่สอดคล้อง
นโยบายรั
ฐบาล,
กับนโยบายรั
ฐบาล
22, 20.37%
๒๒ เรื่อง
๒๐.๓๗ %

รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ เรื่อง
๒๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๑๐

๘

๘

๖

๖
๔
๒
๐

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

๒
๐
(๑)

(๒)

๐

๐

๐

(๓)

(๔)

(๕)

๓

๒
๐

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

๑
(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

๙
๕

๕

๐
(๑)

๒

๑
(๒)

(๓)

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุม ประชุมคณะรัฐมนตรี และเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จานวน ๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน ๑ เรื่อง
๑๐๐ %

๒๕ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีจานวน
ทั้งสิ้น ๒ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
- คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
- คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

๑๐.ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่าง
พระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๑๗๖๙๓/๕๗ [๒๓/๐๙/๒๕๕๗]

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จาแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดาเนินการ
รวม

ฉบับ
๑๓
๑๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื ่อ งที่เ ป็น พระราชกาหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ
และกฎ ก.พ. ซึ่งได้ล งประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีจานวน
๒ ฉบับ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวม

ประเภทกฎหมาย พระราช
กาหนด

๒๗ สานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ
๑

๑
๑

๑

กฎ ก.พ.

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑๖–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ตารางอักษรย่อ
กระทรวง
อักษรย่อ
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
กร.
ตช.
วช.
อส.

ชื่อเต็ม
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๘

