คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
ที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาล
ได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพ
สะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น มาตรการป้องกันการทุจริตและ
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๓ และแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ฉบับที่ ๔ และโครงการพุทธอุทยานโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เป็น ต้น สํา นักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีห วังว่า เอกสารนี้
จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้
เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เมษายน ๒๕๕๘

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบ ๑๒๓๓๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ
๑๓๗๒๕/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
การป้องกันและระงับอัคคีภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

๒
๒

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และ ๑๔๐๑๖/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
สิทธิ เพิ่มเติม และการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติทั้งระบบ
๑๔๓๘๐/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ควบคุมผู้อพยพแห่งใหม่

๓

๓

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
การกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๓๗๕๖/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
เพิ่มขึ้นของกรมทางหลวง

๓

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย
การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ
การจัดทาบัน ทึกความเข้าใจว่าด้ว ยความร่ว มมือระหว่างกระทรวงวัฒ นธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่าง
ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐
ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ของสานักเลขาธิการ
อาเซียนในเรื่องการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับอาเซียน
ว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ ๒

๑๒๐๕๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๔

๑๒๔๔๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๔

๑๒๕๓๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๒๓๒๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๕
๕

๑๒๕๙๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๖

-๒หนังสือแจ้งเพื่อการมีผลใช้บังคับสาหรับความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกรว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร
ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ ๒ และการประชุม
International Executive Council Meeting ครั้งที่ ๖๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖
ร่างปฏิญญารัฐมนตรีในการประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th World Water
Forum)
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากประเทศเยเมน
ขอนาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติ ดแห่ งราชอาณาจั กรไทยกั บ ส านั กงานกลางเพื่ อการควบคุ มยาเสพติ ด
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิ ตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาเสพติด
ในทางที่ผิด เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ ลงนามบันทึ ก
ความเข้าใจฯ ฝ่ ายไทย รวมทั้งขออนุ มัติให้ มีการแก้ไขในส่ วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หากมีความจาเป็นในภายหน้า
การประชุมคณะมนตรีประศาสน์การ สมัยที่ ๒๕ ของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษ ย์
แห่งสหประชาชาติ
ผลการเยื อนสาธารณรั ฐฟิ ลิ ปปิ นส์ อย่ างเป็ นทางการของรองนายกรั ฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย
หนังสือแลกเปลี่ยนเรื่องเอกสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization for Migration : IOM)
การขอความเห็ นชอบต่อร่ างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมสุ ดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๒๖
การสมัครเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยรัฐภายใต้องค์การการค้าโลก
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดเอเชีย -แอฟริกา
(Asian-African Summit) การฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของการประชุมเอเชีย-แอฟริกา
ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ (การประชุมบันดุง) และครบรอบ ๑๐ ปี หุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์
เอเชีย–แอฟริกา
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
การรับรองร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างประชาคมและประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง
รู้รับ ปรับตัว ฟื้นกลับจากภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการ

๑๒๕๗๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๖

๑๒๖๐๗/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๗

๑๒๓๘๔/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๒๓๓๓/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๗
๘

๑๒๓๙๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๒๑๙๔/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๘
๘

๑๒๑๙๒/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๙

๑๓๓๙๑/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๙

๑๓๓๔๔/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๕๘๑/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๐
๑๐

๑๓๕๘๗/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๐

๑๓๗๓๓/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๑

๑๓๘๗๕/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๑

๑๓๗๕๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๒

๑๓๗๔๐/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๒

-๓๑๓๙๐๘/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๓

๑๔๓๑๒/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๑๔

๑๔๓๒๓/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
๑๔๓๔๓/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๑๔
๑๕

๑๔๖๗๖/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
๑๔๖๔๖/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๑๕
๑๖

๑๔๕๒๑/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๑๖

๑๔๗๕๖/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๑๖

๑๔๕๑๘/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๑๖

๑๔๔๗๗/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๑๗

๑๒๔๐๕/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย ๑๓๕๖๔/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
และพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ....
ร่างยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ ๑ ๑๔๗๘๔/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

๑๘
๑๘

วีดิทัศน์ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ
ผลการหารือกับบุคคลต่างประเทศที่สาคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และผลการเข้าร่วมประชุม Global Conference on
Cyberspace
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ และ
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุม Global Conference on Cyberspace 2015
รายงานผลการเดิ น ทางเยื อนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการของรองประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การจัดทาตราสารยอมรับการแก้ไขพิธีสารเกียวโตและภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต
ร่ างแถลงการณ์ ร่ วมระหว่ างประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่ นว่ าด้ วยความร่ วมมื อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การด าเนิ น การตามข้ อมติ คณะมนตรี ความมั่ นคงแห่ งสหประชาชาติ เกี่ ยวกั บ
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้าย
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๒ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
สมัยที่ ๗ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๗
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาลในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ

๑๘

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
ร่ า งกฎกระทรวงซึ่ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ ๑๔๖๒๓/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน

๑๙

-๔๑๓๗๐๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๑๔๕๖๐/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๓ และแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๔

๒๐
๒๐

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
รายงานความคืบหน้าการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้ธุรกิจ ๑๒๑๘๘/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้า
การเพิ่ ม วงเงิน บริ จ าคโดยสมั ค รใจให้ แ ก่อ งค์ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาค ๑๒๓๘๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
ร่างรายงานการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ๑๒๓๔๕/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ฉบับที่ ๖-๗ (ฉบับรวม) (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓)

๒๑

๒๑
๒๒

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
ผลการปฏิบัติงานของคณะทางานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานประมงไทย ๑๔๗๕๓/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
ที่ทางานบนเกาะอัมบน และเบนจิน่า สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗
มีนาคม–๙ เมษายน ๒๕๕๘

๒๒

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

๑๒๒๗๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๒๓

๑๔๔๔๑/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๒๔

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรั บ ปรุง ระบบการกู้ ยื ม เงิน เพื่ อ การศึก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา

-๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๑๔๓๕๑ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
รายงานข้ อมูล การจั ด กิจ กรรมช่ว งปิด ภาคเรีย นฤดูร้อน กระทรวงศึ กษาธิการ ๑๔๓๕๑/๕๘
"MOE Summer Camps 2015" และแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู)้

๒๕

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๑๓๕๙๗ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
โครงการพุทธอุทยานโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๓๕๙๗/๕๘
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

๒๕

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๘

๑๔๓๐๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
๑๔๓๐๘/๕๘

๒๖

๑๓๖๔๕/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๖๔๕
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.
พ ....
๑๓๘๓๗ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล ๑๓๘๓๗/๕๘
หรือมูลฝอย พ.ศ. ....
๑๓๖๑๒ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ๑๓๖๑๒/๕๘
การแจ้ง พ.ศ. ....

๒๗
๒๗

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื
ระเทศเพื่อ นบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

๒๗

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้
ภาพ
นการป้องกันโรค
๑๓๖๖๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๖๖๒
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
พ ....
๑๓๙๑๐ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจําปีงบประมาณ ๑๓๙๑๐/๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓๕๐๕ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๕๐๕/๕๘
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗
๒๗
๒๘

-๖๕.๓ เสริม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ าระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๑๒๕๙๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๒๘

๑๒๑๖๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๓๐

๑๒๕๓๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๓๐

๑๒๔๙๕/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๓๑

๑๒๗๒๙/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๗๖๘/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๗๖๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๓๑
๓๒
๓๒

๑๓๖๓๙/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๓๒

๑๔๗๕๑/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๓๒

การรายงานรายการรายจ่ ายลงทุน ที่ มีง บประมาณตั้ งแต่ ๕๐ ล้ า นบาทขึ้น ไป ว ๘๑/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การรายงานรายการรายจ่ ายลงทุน ที่ มีง บประมาณตั้ งแต่ ๕๐ ล้ า นบาทขึ้น ไป ๑๓๘๗๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ว ๘๘/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ว ๙๕/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๓

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานผลความคืบหน้ามาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
การปรั บแผนการดาเนิน งานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิ ตยาสูบแห่ งใหม่ ของ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๘ ของการประปาส่วนภูมิภาค
การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงิน
ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับ อนุ มัติจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
(Structural Adjustment Loan : SAL)
การโอนเงิ น หรื อ สิ น ทรั พย์ ข องกองทุ น เพื่ อ การฟื้ นฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น
การเงินเพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง รายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และภาพรวมมาตรการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่ อนโยบายงบประมาณกระตุ้ นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
๓๓
๓๔
๓๔

-๗๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๑๒๑๓๓/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๓๕

๑๒๕๐๑/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๓๕

๑๒๔๓๘/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๒๓๕๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๔๗๗๒/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๓๖
๓๖
๓๗

๑๔๖๕๖/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๓๗

๑๒๑๔๓/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๓๘

การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๔๗/๖๗ แปลงสารวจบนบก หมายเลข ๑๔๖๔๐/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
L10/43 และ L11/43

๓๙

การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร โครงการรับจานาข้าวเปลือกฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๕/๕๖
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผปู้ ระกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘
สรุปผลการจัดงาน "วิถีข้าว วิถีไทย"
แนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่า (ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศ)
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
รายงานผลการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้า ท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกาหนดราคาของของนาเข้า ๑๔๔๐๗/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
หรื อถิ่น กาเนิ ดของของที่จ ะน าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากร เป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ....

๖.

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓๙

-๘๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการควบคุมและ ๑๒๓๗๒/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
กาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้า
ลาต้น
๑๒๖๑๘/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘

๔๐

๔๐

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑๒๑๗๓/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๔๑

๑๔๓๕๔/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๘๐๐/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๔๑
๔๑

๑๓๗๒๗/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๔๒

การดาเนินการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust ๑๓๓๙๗/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
Fund)

๔๒

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ และภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และขอความเห็นชอบในการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้าตาล
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ เอ ๑ บี ๑ เอเอ็ม และ ๑ บีเอ็ม เพื่อทาเหมืองแร่
ของบริษัท เคมีแมน จากัด ที่จังหวัดสระบุรี

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
การดาเนิน งานภายใต้บัน ทึก ความเข้า ใจว่า ด้ว ยความร่ว มมือระหว่า งรัฐ บา ล ๑๒๖๒๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้า งพื้น ฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
ร่างกฎกระทรวงกาหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ๑๓๖๒๘/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรบึงกาฬ)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตท่าเรือบ้านดอน เขตท่าเรือตาปี เขตท่าเรือท่าทอง ๑๓๘๔๕/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

๔๔

๔๕
๔๕

-๙๑๓๔๒๙/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
การแต่งตั้งคณะทางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศ
การให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ของบริการขนส่งทางอากาศ ๑๔๗๑๔/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

๔๕
๔๕

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
๑๓๗๔๓/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๕๔๘/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๔๖
๔๗

๑๓๕๗๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๔๘

๑๔๖๙๐/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๔๘

ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น แก่สถาบัน ๑๔๔๕๐/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย

๔๙

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ผลการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน
ณ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ว ยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรื อใช้ ประโยชน์ ส่ งเสริ ม และผลั กดั นการวิ จั ยและ
พัฒนา

- ๑๐ ๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๓๔๖๐/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๕๐

การตั้งงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ ๑๔๓๑๘/๕๘[๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๕๑

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์ และใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ
ว ๘๓/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ว ๙๑/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ว ๙๖/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๓ (การประชุม ๑๒๐๕๖/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๘ ถึง ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๘)
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๔ (การประชุม ๑๒๐๕๖/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘ ถึง ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘)
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๕ (การประชุม ๑๓๓๖๘/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘ ถึง ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๘)

๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๕
๕๕

- ๑๑ รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๖ (การประชุม
ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๘ ถึง ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๘)
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย)
ผลการสารวจราคาสินค้าเพื่อการบริโภค เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผลการส ารวจความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๔ เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผลการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทารัฐธรรมนูญและการปฏิรูป
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารองค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวม ๒ ฉบับ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๔๒๙๐/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๕๖

๑๒๖๕๒/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๕๖

๑๒๑๓๐/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๒๑๔๑/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๔๓๗๙/๕๘[๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๕๖
๕๗
๕๗

๑๔๒๘๙/๕๘[๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๕๘

๑๓๓๓๔/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๕๘

๑๓๓๒๓/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๕๙

ว ๘๖/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๕๙

๑๓๖๑๐/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๖๐

๑๓๗๒๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๖๐

๑๓๖๙๕/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๖๑

๑๔๖๒๒/๕๘[๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๖๑

ว ๘๗/๕๘[๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ว(ร) ๘๖/๕๘[๒๘/๐๔/๒๕๕๘]
ว ๙๐/๕๘[๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๖๑
๖๑
๖๑

๑๓๔๘๔/๕๘[๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๔๗๐๐/๕๘[๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๖๒
๖๒

- ๑๒ การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา ๑๓๗๓๘/๕๘[๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
การเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๑๓๒๒๒/๕๘[๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ด้านกฎหมาย แทนตาแหน่งที่ว่าง

๖๒
๖๒

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ๑๒๓๕๒/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
หรือจาเป็น
ร่ า งกฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ประเภทต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง ๑๓๗๙๕/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
๑๓๙๘๘/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
ค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ

๖๓
๖๓

๖๓

๑๐.๒ กระจายอ้ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๒๐๙๘/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๖๔

๑๔๓๔๑/๕๘[๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๖๔

รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบั ติหน้าที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๑๒๑๘๔/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
พ.ศ. ๒๕๕๖

๖๕

การจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service)

๑๐.๔ เสริ มสร้ างระบบคุ ณธรรมในการแต่ งตั งและโยกย้ าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต

๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่ งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ....

๑๓๖๕๗/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]
๑๓๘๕๒/๕๘ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๖๗
๖๗

- ๑๓ ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

๑๒๔๖๘/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๒๔๗๖/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]
๑๒๒๓๖/๕๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๖๘
๖๘
๖๘

๑๔๕๙๔/๕๘ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๖๙

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น คดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....

๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
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

- ๑๔ -

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป และประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๔

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๗๙
๗๙
๘๐
๘๑

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และได้นาคาสั่งดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ
๗๓ ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ แล้ว ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความคืบหน้าของการป้องกันและระงับอัคคีภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
๑.๑.๑ ด้านกฎหมาย ได้มีการทบทวนประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้
ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้มีส่วนร่วมเสนอความเห็นและเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้เพิ่มมาตรการป้องกันอัคคีภัย
โดยให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทาการตรวจประเมินตนเอง รวมทั้งจัดทารายงานผลการตรวจประเมินความปลอดภัยให้กระทรวง
อุตสาหกรรมในช่วงการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุก ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว
สาหรับโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยและมีอายุประกอบกิจการมากกว่า ๑๐ ปี จะเพิ่มความเข้มงวดในการกากับ ดูแล
โดยให้มีการจัดส่งรายงานผลการประเมินและรายงานความปลอดภัยตามกฎหมายต่างๆ ทุก ๒ ปี
๑.๑.๒ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย จัดทาและเผยแพร่คู่มือแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการโรงงาน จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภายในโรงงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
๑.๑.๓ ด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน ประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทาโครงการ
ความร่วมมือ “พี่ช่วยน้องป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน” เพื่อให้โรงงานที่มีความพร้อมมากกว่าช่วยเหลือโรงงานที่มีความพร้อมน้อยกว่า
๑.๑.๔ ด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนให้มีโครงการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดอัคคีภัยในโรงงาน
อย่างเป็นระบบ โดยใช้ Third Party ที่มีขีดความสามารถ เพื่อประเมินความเสี่ยง การจัดการระบบ การตรวจประเมิน รวมถึง
การทดสอบระบบเป็นครั้งคราวเพื่อลดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัย
๑.๑.๕ ด้านอื่น ๆ ปรับปรุงฐานข้อมูลสารเคมีในสถานประกอบกิจการโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
ควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการระงับอัคคีภัยในกรณีเกิดเหตุ ประสานหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการกากับดูแลตามกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานสูงสุด
๑.๒ มาตรการระงับภัยในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
๑.๒.๑ ระหว่างเกิดเหตุอัคคีภัย เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดาเนินการให้เหตุการณ์สงบโดยเร็ว พร้อมรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ และจะมีการรายงานเข้าระบบ PMOC ของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีโดยทันที
๑.๒.๒ เมื่อเหตุการณ์ยุติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจโรงงานและเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบความเสียหาย
และพิจารณาดาเนินการสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไข หรือหยุดประกอบกิจการชั่วคราว โดยแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา
และช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติโดยเร็ว
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม และการจัดการ
สถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม ประกอบด้วยบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมถึงบุตรที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียน โดยมี
เลขประจาตัว ๑๓ หลัก เรียบร้อยแล้ว จานวน ๒๐๘,๖๓๑ คน สาหรับบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน
ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนถึงจานวนที่แท้จริงและอาจมีความซ้าซ้อนของข้อมูล ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อน แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการหาพื้นที่ควบคุมผู้อพยพแห่งใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการหาพื้นที่ควบคุมผู้อพยพแห่งใหม่ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สานักงานการตรวจคนเข้าเมืองได้ให้การดูแลกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง รวมทั้งสิ้น ๖๓๘ คน เป็นชาวโรฮีนจา
จานวน ๓๖๓ คน และชาวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ (อุยกูร์) จานวน ๒๗๕ คน มีสถานที่ควบคุม (ห้องกัก) จานวน ๑๑ แห่ง ปัญหา
ที่พบคือ จานวนสถานที่ควบคุมไม่เพียงพอ สภาพห้องไม่มั่นคงแข็งแรง คับแคบ งบประมาณและกาลังพลไม่เพียงพอ ในส่วนของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การดูแลกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นเด็ก ผู้หญิง และกลุ่มที่เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น ๑๗๔ คน เป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจา จานวน ๑๓๙ คน และชาวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ (อุยกูร์)
จานวน ๓๕ คน มีสถานที่คุ้มครองหลัก จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา และสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) ปัญหาที่พบคือ สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง สาหรับให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา
ทางสังคม จึงทาให้กลุ่มคนดังกล่าวหลบหนีได้ง่าย รวมทั้งงบประมาณและกาลังพลไม่เพียงพอ
๒. การดาเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจาและกลุ่มมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ (อุยกูร์) และการจัดหาสถานที่
ควบคุมกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองแห่งใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้การปฏิบัติงานยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสาคัญ ส่วนการผลักดัน การสกัดกั้น
และการเข้าประเทศของกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง รวมถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้ หน่ ว ยงานที่ มีห น้า ที่ รับ ผิด ชอบดาเนิน งานตามภารกิ จ อย่ างเคร่ งครั ด และในการจัด หาพื้ นที่ ใ นระยะยาวได้ มอบหมายให้
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณาพื้นที่ควบคุมผู้ลักลอบเข้าเมือง โดยให้ยึดกรอบและระยะเวลา
การทางานที่ ชัดเจน และการประชุ มร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่ อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุ มมีมติมอบหมายให้
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนร่วมกันพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสม โดยให้เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมภายใน ๑ เดือน และมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม
ผู้ลักลอบเข้าเมืองที่อยู่ในความดูแล

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมทางหลวง
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๐๕ ของอัตราค่าจ้างรายวัน (๓๗๗.๘๕ บาท) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

และสานักงบประมาณเกี่ยวกับภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ให้กรมทางหลวงปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กรมทางหลวงเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายรองรับตามความจาเป็นและเหมาะสม ไปดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปพิจารณาอัตราค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพแวดล้อมต่อไปด้วย

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ในประเด็นด้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบและลงนามในแผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๑ (Plan of Action Implementing the Thailand-Viet Nam Strategic Partnership) ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการยืนยัน
เจตนารมณ์ร่วมของไทยและเวียดนามในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันอย่างครอบคลุมรอบด้าน
อันนามาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและระหว่างประเทศ
โดยรวม
๒. ภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวง
ยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ดาเนินการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย จัดทาสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
และการปฏิบัติในเรื่องการโอนตัวนักโทษ
๓. ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่สามารถดาเนินการได้เพียงประเทศเดียว ต้องร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด และในความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่แหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคา ซึ่งที่ผ่ านมาได้มีการทางาน
ร่วมกับลาว เมียนมา เป็นอย่างดี อีกทั้งฝ่ายไทยยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา นอกจากนี้ ฝ่ายไทยขอความร่วมมือฝ่ายเวียดนามในการควบคุมและสกัดกั้นสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ โดยฝ่ายไทยยินดีที่จะจัดศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายเวียดนาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี
(H.E. Mrs. Retno Lestari Priansari Marsudi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๘
ในฐานะแขกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามผลการเยือนดังกล่าว เพื่อผลักดันให้นาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
โดยร่วมมือกับอินโดนีเซียในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายในอินโดนีเซีย
๒. การจมเรือประมงไทย โดยประสานกับอินโดนีเซียเกี่ยวกับมาตรการประมงของอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซีย
รับจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าการดาเนินการของอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรือประมงไทย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๓. การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และการติดตามนโยบายประมงใหม่ของอินโดนีเซียภายหลังวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๘
๔. การช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน โดยประสานกับทางการอินโดนีเซียในการส่งกลับลูกเรือประมงไทย
กลับประเทศโดยไม่เป็นข่าว ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่เกี่ยวข้อ งกับการส่งกลับลูกเรือต่างชาติ และการสอบสวน
กรณีดังกล่าวจนถึงต้นตอ
๕. การประชุมสุดยอดเอเชีย -แอฟริกา โดยประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่
๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ของนายกรัฐมนตรี
๖. การอพยพคนไทยในเยเมน โดยติ ดตามการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเยเมน โดยประสานความร่วมมือกับ
อินโดนีเซียในการส่งคนไทยในเยเมนกลับประเทศไทย
๗. เขตเศรษฐกิจจาเพาะระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย โดยให้มีการจัดการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการในระดับ
เจ้าหน้าที่เทคนิคไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ
๘. การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย โดยติดตามการดาเนินการ
ตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในโอกาสแรก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเวลาการดาเนินการแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนแห่งรัฐ เพิ่มอีก ๙๐ วัน นับจาก
วันที่สิ้นสุดกาหนด ๖๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑) ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การเจรจากับประเทศต้นทางเป็นไปอย่างครอบคลุมและครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอ
ในการแก้ไขความตกลงฯ แล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเจรจากับ
ประเทศต้นทางต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่าง ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (Memorandum of Understanding on Cooperation
between the Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Culture of the Russian Federation
2015-2017) มีสาระสาคัญเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมในด้านศิลปะ ภาษา วรรณกรรม เอกสารโบราณ ดนตรี
ละคร นาฏศิลป์ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ภาคีในด้านการจัดแสดงผลงานวิจิตรศิลป์ และความร่วมมือในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานด้านจดหมายเหตุ การแลกเปลี่ยนนักจดหมายเหตุ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับ
การรักษาจดหมายเหตุ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการให้มีขึ้นในประเทศของคู่ภาคี อีกทั้ง
การส่งครูหรือผู้ฝึกสอนในด้านวัฒนธรรมของประเทศคู่ภาคีไปปฏิบัติงานยังประเทศของอีกฝ่าย รวมทั้งการจัดงานวันวัฒนธรรมไทย
ในรัสเซียและวัฒนธรรมรัสเซียในไทย
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจฯ หากมีความจาเป็น
สามารถปรับปรุงถ้อยคาของบันทึกความเข้าใจฯ ได้เท่าที่ไม่ขัดกับหลักการและสาระสาคัญที่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
หรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๒. ทั้งนี้ ไม่จาเป็นต้องมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
ผู้ลงนาม ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาดาเนินการจัดทาความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
ให้ครอบคลุมทุกมิติด้านวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้ประสานงานกับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่ งเสริมให้มีการท่องเที่ยวระหว่างกันในแต่ละด้านของวัฒนธรรม
(Cluster) อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการเพิ่มเที่ยวบิน
ระหว่าง ๒ ประเทศให้มากขึ้น ทั้งในลักษณะของเที่ยวบินเหมาลา (Charter Flight) และเที่ยวบินปกติของสายการบินแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ของสานักเลขาธิการอาเซียนในเรื่องการต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง
อาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียน (Exchange of Notes) ของสานักเลขาธิการอาเซียนในเรื่องการต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย
ระยะที่ ๒ (Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Association of Southeast
Asian Nations on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperation Program : AADCP II) และ
หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวง
การต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก โดยหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับ (๑) การต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง
อาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ ๒ ออกไป ๔ ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๒) แก้ไข
การระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสานักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (Australian Agency for International
Development : AusAID) เป็นกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (Department of Foreign Affairs and Trade : DFAT)
(๓) แก้ไขการระบุชื่อโครงการ จากโครงการความช่วยเหลือออสเตรเลีย สานักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย
(AusAID Australian Aid Program) เป็นโครงการความช่วยเหลือออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (DFAT-Australian
Aid Program)
๒. ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียน และให้กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยให้ความยินยอมแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง หนังสือแจ้งเพื่อการมีผลใช้บังคับสาหรับความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกร
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายมอนเตเนโกรว่า ฝ่ายไทยได้เสร็จสิ้นการดาเนินการภายใน
ที่จาเป็นเพื่อให้มีผลใช้บังคับความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกรว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ
ลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกรแล้ว เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก
และพานักของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลา
ไม่เกินเก้าสิบวัน หรือดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณากรณีที่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า ไทยจะมีม าตรการรองรับอย่างไรในการกลั่นกรองทางด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีของคน สินค้า และทุนในอนาคต
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๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ ๒ และการประชุม International Executive
Council Meeting ครั้งที่ ๖๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ (The 2nd World Irrigation Forum) และการประชุม
มนตรีฝ่ายบริหารประเทศ ครั้งที่ ๖๗ (The 67th IEC Meeting) ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๑.๒ งบประมาณค่าใช้จ่ายสาหรับเตรียมการจัดประชุมและดาเนินการจัดประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐ จานวน ๕๘,๕๑๕,๔๔๐ บาท
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหาร
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (The 2nd World Irrigation Forum and The 67th IEC Meeting) โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายสาหรับเตรียมการประชุมและดาเนินการจัดประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้กรมชลประทานดาเนินการภายในกรอบวงเงิน จานวน ๕๘,๕๑๕,๔๔๐ บาท โดยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความจาเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สารัตถะเชิงรุกในทุกมิติ และประโยชน์ที่ประเทศไทย
จะได้รับ เพื่อมิให้สูญเสียงบประมาณโดยไม่จาเป็น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอประเด็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการบริหาร
จัดการเพื่อใช้ประโยชน์แหล่งน้าร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งผลงานการบริหารจัดการน้าของไทยในช่วง ๖๐ ปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖
(International Tropical Timber Agreement 2006 : ITTA 2006) และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วย
ไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖ (ITTA 2006) ต่อไป
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าสมาชิกรายปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้ รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน รายการค่าสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่าง
ประเทศ จานวน ๑,๙๕๓,๖๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้กรมป่าไม้เสนอขอตั้งงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม
ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มรั บ ข้ อ สั งเกตของนายกรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การไปประชุ ม
ในคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศควรต้องมีการจัดเตรียมประเด็นท่าทีของไทยในการเจรจา กาหนดวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ รวมทั้งผลกระทบในการดาเนินการของไทย โดยที่ประเทศไทยไม่เสียเปรียบหรือประเทศอื่น
ได้เปรียบ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการไปเจรจาเนื่องจากไม่มีข้อมูลและไม่ได้มุ่งผลเป็นรูปธรรม
ไปประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย

๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างปฏิญญารัฐมนตรีในการประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th World Water Forum)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรี (Ministerial Declaration) สาหรับการประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๗
th
(The 7 World Water Forum) มีเนื้อหาประกอบด้วยเจตนารมณ์ซึ่งเน้นความสาคัญของน้า
๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมรับรองปฏิญญารัฐมนตรีฯ
๑.๓ หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้อยู่
ในอานาจและดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรให้
เพิ่มเติมข้อความ “....การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ (IWRM) จาเป็นต้องจัดทาแผนงานร่วมกันทั้งในระดับประเทศ
เชื่อมโยงถึงระดับชุมชนที่มีการบริหารจัดการน้าชุมชนอย่างมีระบบ ...” ในร่างปฏิญญาฯ ไปประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากประเทศเยเมน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการเพื่อช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากประเทศเยเมน ภายในกรอบวงเงิน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากรายการที่หมดความจาเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อดาเนินการดังกล่าว
ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ แล้ว โดยจัดทา
แผนการใช้จ่ายเงินงบกลางและขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม ส่วนกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบราชการเกี่ยวกับการพัสดุได้นั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอยกเว้นต่อคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน
ในการดูแลคนไทยที่อพยพกลับจากประเทศเยเมน โดยเฉพาะกรณีของแรงงาน ให้กระทรวงแรงงานรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาดูแลแรงงานไทยที่จาเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกาหนด
ซึ่งอาจทาให้ขาดรายได้หรือมีปัญหาหนี้สิน รวมทั้งการดาเนินการเพื่อให้แรงงานไทยดังกล่าวสามารถกลับไปทางานเดิมในประเทศเยเมน
ได้เมื่อสถานการณ์สงบแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอนาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับสานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้า
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด เสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย รวมทั้งขออนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหากมีความจาเป็น
ในภายหน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย
กับสานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดกรอบความร่วมมือ
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๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ในภาพกว้าง ด้านการปราบปรามยาเสพติดและด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง
ระหว่างประเทศในการมีความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด
ของไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๓. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หากมีความจาเป็ น
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมคณะมนตรีประศาสน์การ สมัยที่ ๒๕ ของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประศาสน์การ สมัยที่ ๒๕ ของ
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑. นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และผู้แทนถาวรไทย
ประจาโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
๒. นายนพพร รัชเวทย์
อัครราชทูตที่ปรึกษา และรองผู้แทนถาวรไทย
ประจาโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
๓. นายอธิคม แดงพันธ์
เลขานุการเอก และรองผู้แทนถาวรไทย
ประจาโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
๔. นางสาวสุดคะนึง นิเวศรัตน์
เลขานุการเอก และรองผู้แทนถาวรไทย
ประจาโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
๕. นายยุทธฤทธิ์ บุนนาค
นักการทูตปฏิบตั ิการ กองกิจการเพื่อการพัฒนา
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อผลักดัน
ประเด็นต่าง ๆ ตามตารางติดตามผลการเยือนฯ ให้นาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมความสัมพันธ์ ได้แก่ การเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี การเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการและเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ (JCBC) ครั้งที่ ๖ ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ รวมทั้งประสานกับฝ่ายฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการร่วมด้านการค้า ครั้งแรก (JTC) ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๘ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือ
ทางทหารครั้งแรก (JCMC) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ฟิลิปปินส์
๒. การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ฟิลิปปินส์จากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น Hagupit ได้แก่ การส่งข้าว
๕๐๐ ตันให้แก่ฟิลิปปินส์ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๓. ความร่วมมือด้านการศึกษา ได้แก่ การลงนามร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู และการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
๔. ความร่วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ การเตรียมการจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกระหว่าง
ไทยและฟิลิปปินส์ในปี ๒๕๕๘
๕. การท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ในลักษณะ package
๖. การผลักดันความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่คั่งค้าง ได้แก่ การเร่งรัดการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจด้านการปราบปรามยาเสพติดและการควบคุม
๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สารตั้งต้นสาหรับการผลิตสารเสพติด การให้สัตยาบันต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้านบริการเดินอากาศ และการจัดทาร่างบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอาหารสัตว์
๗. กรณีพิพาทกับบริษัทฟิลิปมอริส ได้แก่ การหารือกับฝ่ายฟิลิปปินส์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกรณีพิพาทกับ
บริษัทฟิลิปมอริส (ประเทศไทย) อย่างฉันมิตร
๘. ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือพลเมืองอพยพออกจากเยเมน ได้แก่ การประสานกับฝ่ายฟิลิปปินส์
เพื่อร่วมมือกันอพยพชาวไทยและชาวฟิลิปปินส์ออกจากเยเมน
๙. ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนจากฟิลิปปินส์ต่อไปในการสมัครรับเลือกตั้ง
ของไทยในตาแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ และสนับสนุนการสมัคร
ของฟิลิปปินส์ในสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๐ การสมัคร
ในคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติต่อสตรี (CEDAW) และตาแหน่งเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) และคณะมนตรีของ IMO กลุ่ม C วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๗-๘
เมษายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามตารางติดตามผลการหารือระหว่างการเยือนดังกล่าว
ซึ่งมีประเด็นสาคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การจัดหายุทโธปกรณ์ของรัสเซีย และการส่งออก
สินค้าเกษตรไทยไปรัสเซีย อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การจัดทา
ข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ความร่ วมมือด้านการเงินและธนาคาร ด้านการลงทุน ด้านพลังงาน
ด้านการท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรม เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๖ ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนเรื่องเอกสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization
for Migration : IOM)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ประเทศไทยมีหนังสือแลกเปลี่ยนตอบองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International
Organization for Migration : IOM) โดยสาระสาคัญของหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ฝ่ายไทยสามารถพิจารณาตอบสนองคาร้องขอเอกสิทธิ
ของ IOM ได้ ๒ ข้อ คือ (๑) การยกเว้นภาษีศุลกากรนาเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ และ (๒) การยกเว้นภาษีสรรพสามิต
น้ามันสาหรับยานพาหนะของ IOM และเจ้าหน้าที่ และอนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์
๒. กรณีมีการแก้ไขถ้อยคาหรือประเด็นใดที่มิใช่สาระสาคัญ อนุมัติในหลักการให้อยู่ในดุลพินิจของกระทรวง
การต่างประเทศ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และหากมีความจาเป็นต้อง
แก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ได้แก่
๑.๑.๑ ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Kuala Lumpur Declaration
on a People-Centred ASEAN) มีสาระสาคัญที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นสาคัญและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ผ่านการดาเนินงานภายใต้เสาหลักของอาเซียนทั้ง ๓ เสา ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริม
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๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ธรรมาภิบาล นิติธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนอาเซียน
และการขจัดความยากจน
๑.๑.๒ ร่างปฏิญญาลังกาวีว่าด้วยแนวคิดทางสายกลาง (Langkawi Declaration on Global Movement
of Moderates) มีสาระสาคัญที่จะส่งเสริมแนวคิดทางสายกลางให้เป็นค่านิยมของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างสันติภาพความมั่นคงและ
การพัฒนา รวมทั้งยึดมั่นในหลักนิติธรรมในการดาเนินความสัมพันธ์ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามหลักการของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมแนวคิดดังกล่าว เช่น การจัดประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับระหว่างประเทศ ตลอดจนการอภิปรายแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว
เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งรุนแรงและแก้ไขปัญหานี้ที่ต้นเหตุ
๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับข้อความในเอกสารที่เห็นควรตรวจทานและปรับแก้ไขให้มีความถูกต้อง สอดคล้อง และเลือกใช้ ถ้อยคาที่เหมาะสมทั้งในฉบับ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย นอกจากนี้ ควรระมัดระวังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินความร่วมมือภายใต้ปฏิญญาลังกาวีว่าด้วย
ขบวนการผู้ยึดทางสายกลางระดับโลกในระยะต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการหยิบยกปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นในเวทีระหว่าง
ประเทศระดับต่าง ๆ รวมทั้งเวที Global Movement of Moderates ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การสมัครเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐภายใต้องค์การการค้าโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการสมัครเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government
Procurement Agreement Committee : GPA Committee) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
ของประเทศไทย เพื่อที่กระทรวงการคลังจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในหน่วยงานของรัฐทุกระดับ โดยเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยทั่วไป และควรมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ภายในประเทศให้สามารถแข่งขันได้
รวมทั้งสนับสนุน SMEs ในการเข้าถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมากขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา (Asian-African Summit) การฉลอง
ครบรอบ ๖๐ ปี ของการประชุมเอเชีย-แอฟริกา ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ (การประชุมบันดุง) และครบรอบ ๑๐ ปี หุ้นส่วนใหม่
ทางยุทธศาสตร์เอเชีย–แอฟริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดเอเชีย -แอฟริกา (Asian-African Summit) การฉลองครบรอบ
๖๐ ปี ของการประชุมเอเชีย-แอฟริกา ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ (การประชุมบันดุง) และครบรอบ ๑๐ ปี หุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย แอฟริกา จานวน ๓ ฉบับ และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ได้แก่
๑.๑ ร่างข้อความสารบันดุง ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ การเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้ -ใต้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองของโลก (Bandung Message 2015 Strengthening South-South Cooperation to Promote World Peace
and Prosperity) มีสาระสาคัญเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้-ใต้ โดยการสร้างความเชื่อมโยงของภูมิภาค
ทั้งสองให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และการยกระดับความร่วมมือระหว่างเอเชียและแอฟริกาทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
การค้าและด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่สันติภาพและความมั่นคง การกาจัดความยากจน และการบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกัน รวมทั้งการจัดการกับความท้าทายข้ามชาติอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๑๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑.๒ ร่า งปฏิญ ญาว่า ด้ว ยการเสริม สร้า งความเข้ม แข็งให้แ ก่หุ้น ส่ว นใหม่ท างยุท ธศาสตร์เ อเชีย -แอฟริก า
(Declaration on Reinvigorating the New Asian-African Strategic Partnership) มีสาระสาคัญเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา สาหรับเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอเชีย
และแอฟริกา และยืนยันพันธกรณีที่จะทาให้ความร่วมมือที่ดาเนินมาอย่างยาวนานระหว่างเอเชียและแอฟริกามีขอบเขตที่กว้างขวาง
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งบันดุงสาหรับเป็นแนวทางการดาเนินความร่วมมือระหว่างเอเชีย
และแอฟริกาในอนาคต
๑.๓ ร่างปฏิญญาว่าด้วยปาเลสไตน์ (Declaration on Palestine) มีสาระสาคัญเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการต่อสู้อย่างถูกต้องของประชาชนปาเลสไตน์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่มิอาจทาให้เป็นอื่นได้ในการกาหนด
การปกครองตนเองและการบรรลุความเป็นรัฐปาเลสไตน์ที่มีเอกราชและอานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ รวมทั้งย้าความสาคัญให้ทุกฝ่าย
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือในเชิงลบซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาหรือการบรรลุทางออกโดยสันติ
๒. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฯ ทั้ง ๓ ฉบับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซียไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Draft Joint Statement of the Ninth Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) โดยให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก
๒. ให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ณ เกาะลังกาวี
รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย และให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ แผนงาน IMT-GT
ณ เกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
๓. มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นรัฐมนตรีประจาแผนงาน IMT-GT เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ แผนงาน IMT-GT
ณ เกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทยในแผนงาน IMT-GT โดยต่อเนื่อง
ต่อไป
๔. การกาหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ แผนงาน IMT-GT ณ เกาะลังกาวี
รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ) โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ) รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายปรเมธี วิมลศิริ) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประธานสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย+๓
(ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างประชาคม และประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง รู้รับ ปรับตัวฟื้นกลับจาก
ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการสร้างประชาคม และประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง รู้รับ ปรับตัว
ฟื้นกลับจากภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีสาระสาคัญสอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การจัดการภัยพิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response : AADMER) กรอบกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑. เป็นการแสดงเจตนาร่วมกันของอาเซียน ๑๐ ประเทศที่จะลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค
๒. ให้ความสาคัญต่อการร่วมมือกันเพื่อจัดทามาตรการต่าง ๆ ให้รองรับการลดความเสี่ยงดังกล่าว
๓. เชิญชวนให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับท้องถิ่น
ชาติ และภูมิภาค พร้อมกับส่งเสริมการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้
๔. ร่วมกันจัดทาฐานข้อมูลที่จะสามารถแบ่งปันกันได้ในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันระดับชาติ
และภูมิภาคเพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงดังกล่าว
๕. มอบหมายให้ ASEAN Committee on Disaster Management เป็นศูนย์กลางสาหรับความร่วมมือข้ามเสา
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคต่อความเสี่ยงเหล่านี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง วีดิทัศน์ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการเยื อ นสาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ ผลการหารื อ กั บ บุ ค คลต่ า งประเทศที่ ส าคั ญ ของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผลการเข้าร่วมประชุม Global Conference
on Cyberspace
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ณ พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่ง เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและ
เฉลิมฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ และในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรมจีนได้จัดแสดงนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯ
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีจีนเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย ในโอกาสนี้ฝ่ายจีนได้ยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน
รวมทั้งให้ความสาคัญอย่างมากต่อการเสด็จฯ เยือนครั้งนี้และถือเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย -จีน
ครบรอบ ๔๐ ปี ด้วย
๒. ผลการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตามคาเชิญของนายอัลเบิร์ต เดล โรซาริโอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้แสดงความยินดีที่ไทยยกเลิกกฎอัยการศึก ในการนี้ ฟิลิปปินส์ได้ยกเลิก
คาเตือนการเดินทางไปไทย รวมทั้งแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงรับโรงเรียนในฟิลิปปินส์ ๓ แห่ง ให้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอบคุณรัฐบาลไทย
ที่มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และข้าว ๕๐๐ ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น Hagupit
๓. ผลการหารือกับบุคคลต่างประเทศที่สาคัญ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้แก่ (๑) การหารือกับนายยัวเกน
คลิมเคอ และนายฟรังค์ ไฮน์ริช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี ทาให้ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนในแนวทางปฏิรูป
สู่ประชาธิปไตย roadmap และการใช้บังคับมาตรา ๔๔ โดยแสดงความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อสถานการณ์ของไทยที่ดีขึ้น และจะนา
กลับไปแจ้งชาวเยอรมันทราบ และยินดีที่จะมาดูงาน และให้ข้อเสนอแนะเรื่องมาตรการทาประมงของไทย ซึ่งปัจจุบันได้ออกกฎหมาย
และมาตรการแก้ไขปัญหาซึ่งได้รับการยอมรับจาก IUU แล้ว และ (๒) การหารือกับนาย Alexander Feldman ประธานสภาธุรกิจ
สหรัฐฯ-อาเซียน หรือ USABC ได้ขอบคุณเกี่ยวกับการประสานงานให้คณะนักธุรกิจกลุ่มอาหารและเกษตรกรรมฯ ได้พบกับรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง และมีแผนจะนาคณะนักธุรกิจ USABC เดินทางมาไทยในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมด้วย
๔. การเข้าร่วมประชุม Global Conference on Cyberspace ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์การประชุม World Forum
กรุงเฮก เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้าว่า
ประเทศไทยตระหนักถึงอิทธิพลและความสาคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคม จึงควรรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคลและความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมทั้งได้สร้างความเชื่อมั่นต่อที่ประชุมถึงความพยายามของไทยในการสร้างความปลอดภัย
ในการซื้อขายและทาธุรกรรมออนไลน์โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์และกฎหมายด้านไซเบอร์เพื่อให้
เทคโนโลยีไซเบอร์เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนพร้อมไปกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
๑๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน
(ASEN Finance Ministers’ Meeting : AFMM) ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย การประชุม AFMM
ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน (ASEAN Central Bank Governors’ Meeting : ACGM) การประชุมร่วม
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน (ASEN Finance Ministers’ and Central Bank
Governors’ Meeting : AFMGM) การประชุม ASEAN Finance Ministers Retreat และการประชุมร่วมกับ ASEAN-US Business
Council และ ASEAN-EU Business Council เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการตามแผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
Blueprint : AEC Blueprint) ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๒-ปัจจุบัน ซึ่งสาเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗ โดยการดาเนินการ
ตามเป้าหมายของสาขาการเงินการคลังสาเร็จแล้วร้อยละ ๘๐ และคาดว่าจะบรรลุตามเป้าหมายทั้งหมดได้ภายในสิ้นปีนี้
๒. ที่ประชุมรับทราบการลงนามในเอกสาร ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการเงิน รอบที่ ๖ (๒) พิธีสาร ฉบับที่ ๗ ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System) ของประเทศสมาชิก
อาเซียน และ (๓) กรอบกฎหมายเพื่อดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ของอาเซียน
๓. ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะทางานของหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum : ACMF) ผลการประชุมของผู้กากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ
อาเซียน (ASEAN Insurance Regulators Meeting : AIRM) และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ASEAN Business Advisory
Council (ASEAN-BAC) รวมถึงความร่วมมือด้านการต่อต้านกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้ายและความร่วมมือด้านภาษี
๔. ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบการด าเนิ น การของกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในภู มิ ภ าคอาเซี ย น (AIF)
โดยปัจจุบัน AIF มีเงินกองทุน ๔๘๕.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และให้กู้ร่วมกับเงินกู้ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) แก่อินโดนีเซีย
และเวียดนามไปแล้วรวม ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สาหรับกรณีที่ให้ใช้กองทุนฯ เพื่อช่วยค้าประกัน
โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย
เห็นว่า ควรพิจารณาบทบาทของกองทุนฯ เพิ่มเติมในการให้การสนั บสนุนด้านเงินทุน (Equity) แก่โครงการเพิ่มเติมจากการให้กู้
เพียงอย่างเดียว
๕. ที่ประชุมรับทราบการดาเนินงานเพื่อจัดทาร่างวิสัยทัศน์ (Vision) ของอาเซียนในภาคการเงินการคลังภายหลัง
ปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไปภายหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ๓ เสาหลัก
คือ การรวมตัวภาคการเงิน (Financial Integration) การเข้าถึงบริการทางการเงินภาคประชาชน (Financial Inclusion) และ
การกากับดูแลภาคการเงินให้มีเสถียรภาพ (Financial Stability)
๖. ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) เป็นการประชุมร่วม
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน (AFMGM) โดยถือว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุม Global Conference on Cyberspace 2015
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Global Conference on Cyberspace 2015 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน
๒๕๕๘ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และมอบหมายส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว
ตามตารางติดตามผลการเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทาต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. การพัฒนาการดาเนินการด้านไซเบอร์ของไทย โดยการกาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่เจ้าภาพหลักเพื่อรับผิดชอบ
ประเด็นด้านไซเบอร์ การจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การจัดทาแผนการรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์แห่งชาติ
การจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การจัดการซักซ้อมการรับมือกับภัยทางไซเบอร์อ ย่างสม่าเสมอ และการพิจารณา
ความเหมาะสมของการเข้าเป็นสมาชิก GFCE
๒. โครงการท่าเรือน้าลึกทวาย โดยการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้าลึกทวายให้กับประเทศที่สนใจ
อาทิ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น
๓. การบริหารจัดการน้า โดยให้ความร่วมมือในโครงการบริหารจัดการน้าระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์
๔. ความสัมพันธ์ไทย-คอซอวอ/เกาหลีใต้ โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทย-คอซอวอ/เกาหลีใต้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๕. ความสั ม พัน ธ์ ไ ทย-ออสเตรเลี ย โดยการเดิ นทางเยือ นไทยของรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
ออสเตรเลี ย ในห้ ว งเดือ นพฤษภาคม ๒๕๕๘ และการกระชั บ ความร่ วมมื อ ในด้า นต่ า ง ๆ อาทิ การส่งผู้ เ ชี่ ยวชาญไปดู งานที่
ออสเตรเลีย
๖. ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ โดยการเชิ ญ ให้ รั ฐ บาลสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ส่ งผู้ เ ชี่ ย วชาญมาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการสัมมนา On the Path to Reform ที่ประเทศไทยในอนาคต
๗. ความสัมพันธ์ไทย-กานา โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน และการให้ความร่วมมือด้านการเกษตร
กับกานา
๘. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยให้ความร่วมมือระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น การพิ จารณานาเข้าสินค้าเกษตร
จากไทยเพิ่มเติม และการผ่อนผันมาตรการตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองประธานคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมคานับนายกรัฐมนตรี โดยได้แสดงความเข้าใจ
ในสถานการณ์ทางการเมืองของไทย และพร้อมให้การสนับสนุนการดาเนินการตาม Road Map ของรัฐบาลไทย และหวังว่าการเดินทาง
เยือนไทยในครั้งนี้จะนาไปสู่การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง
พร้อมทั้งได้เสนอให้มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ นอกจากนี้
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องโครงการรถไฟทางคู่ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของเส้นทางสายไหมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ การซื้อ
ผลิตผลทางการเกษตรของไทย และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยนายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาเปิดเส้นทางบินตรงระหว่าง
เมืองสาคัญของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น สาหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาค ฝ่ายไทยยินดีเป็นผู้ประสานงานระหว่างจีนกับอาเซียน
ส่วนฝ่ายจีนยินดีที่จะสนับสนุนการมีบทบาทของไทยในเวทีอาเซียน เช่น การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน เป็นต้น
๒. รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมคานับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม โดยได้มีการหารือถึงความสัมพันธ์และการพัฒนาความร่วมมือ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเสนอให้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อยกระดับความร่วมมือทางการทหาร การแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับให้มากขึ้น การขยายความร่วมมือทางด้านการฝึก
ศึกษา โดยเฉพาะการฝึกร่วม/ผสมของทั้ง ๓ เหล่าทัพ การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ทหารของภูมิภาค ทั้งนี้ ฝ่ายจีนได้แสดงความกังวลต่อ
ปัญหาความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะปัญหาในทะเลจีนใต้ซึ่งมีหลายประเทศในอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีผู้อพยพ
ชาวอุยกูร์ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาตราสารยอมรับการแก้ไขพิธีสารเกียวโตและภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบตัวบทสุดท้ายของการแก้ไขพิธีสารเกียวโตและภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต โดยมีประเด็นที่สาคัญ
คือ กาหนดให้ประเทศภาคีในภาคผนวกที่ ๑ ต้องมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓
(ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๒๐) ในระดับที่ต่ากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๐) อันเป็นปีฐานอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๘ โดยที่สาระอื่น ๆ ในพิธีสารเกียวโตยังคงไว้เช่นเดิมตามที่ประเทศไทยได้เคยให้สัตยาบันไว้แล้ว
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประทศจัดทาและส่งตราสารยอมรับการแก้ไขพิธีสารเกียวโตและภาคผนวก
ของพิธีสารเกียวโตต่อเลขาธิการสหประชาชาติในฐานะผู้เก็บรักษาเอกสาร
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๑๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Joint Statement of the Ministry of Information and Communication Technology
of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan on Cooperation
in the Field of Information and Communication Technology) โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการริเริ่ม
การดาเนินกิจกรรมความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างภาคธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา
สถาบันการศึกษา นโยบายรัฐบาล หน่วยงานกากับดูแล และองค์กรอื่น ๆ ความร่ว มมือและการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ และบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ และนโยบาย
ของฝ่ายไทย และมิใช่การแก้ไขในสาระสาคัญ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จานวน ๓ ฉบับ ได้แก่
ข้อมติที่ ๒๑๒๗ (ค.ศ. ๒๐๑๓) ที่ ๒๑๓๔ (ค.ศ. ๒๐๑๔) และที่ ๒๑๙๖ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็น
รวมถึงการคว่าบาตรทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน เพื่อช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและ
ความมั่นคงในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
๒. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์
ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบและรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๑๙๙ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๒ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๗ และการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๒ การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๗ และการประชุมรัฐมนตรีภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๗ รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (๒) ประธาน
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (๓) ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม (๔) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (๕) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
และ (๖) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดาเนินการจัดทาหนังสือแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยต่อไป
๒. เห็ นชอบต่อ ท่าที ของไทยสาหรั บใช้ ในการประชุม รัฐภาคี อนุ สัญ ญาบาเซล สมัย ที่ ๑๒ การประชุม รัฐ ภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๗ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๗ โดยจะสนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของทั้ง ๓ อนุสัญญาฯ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยคานึงถึงสภาพการณ์
ต่าง ๆ และความต้องการจาเพาะของประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศ
ด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน
ในการดาเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคี และข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และขีดความสามารถของประเทศ
๓. หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding) ต่อประเทศไทย
ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุม
รัฐภาคีฯ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศ
เนปาลในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาล และการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
แก่ประเทศเนปาล
๒. อนุมัติให้ดาเนินการช่ว ยเหลือคนไทยในประเทศเนปาล โดยคนไทยผู้ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวไม่ต้องชดใช้
คืนเงินราชการ และให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกรายการเป็นกรณีพิเศษตามที่จ่ายจริง
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการรวบรวม
สิ่งของบรรเทาทุกข์จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเนปาล

๑๗
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นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการให้มีกฎหมายรองรับ
เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจการรักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการกาหนดให้บริษัท
รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ดาเนินการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่หรือการทางานอย่างน้อย
ตามมาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกาหนด และได้รับหลักประกันด้านการเงินในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทที่ทาธุรกิจรักษาความปลอดภัยควรคัดเลือกบุคคลที่จะมาทางานรักษาความปลอดภัย
อย่างรอบคอบ โดยกาหนดมาตรฐานของบุคคลที่ จะมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มีการฝึกอบรม และการประเมินผล
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเกิดความเสียหายอันเกิดจากความผิดของพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัทจะต้องรับผิดในความเสียหายนั้นด้วย รวมทั้งพิจารณาจัดระบบการบริหารงานด้านการตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อบริษัท
รักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ประกอบการ และจัดอัตรากาลังของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เหมาะสมกับภารกิจ
โดยใช้กาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสจู น์
ศพนิรนาม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
(ค.พ.ศ.) โดยมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของ ค.พ.ศ. และเป็น “หน่วยงานกลาง”
ในการประสานงานเกี่ยวกับการรับแจ้งคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม ตามที่กระทรวงยุติธรรมแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๐) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วน และ ๕ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (๒) การสร้างเอกภาพ
ในการบริหารยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (๓) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ
(๔) การรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และ (๕) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ จะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจขึ้นในอนาคตเพื่อทาหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
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๑๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ฯ โดยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจไม่จาเป็นต้องก่อตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มเติม และควร
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติเพื่ อให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และการจัดทารายงานสถานการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย
เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ในส่วนของการกาหนดกลไกในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่จะจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาติ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชะลอการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว
โดยพิจารณากลไกอื่นที่มีอยู่เพื่อดาเนินการในเรื่องนี้แทน
๔. การกาหนดมาตรการจูงใจภาคธุรกิจในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควรเน้นการให้รางวัลหรือการยกย่อง
เชิดชูเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมมากกว่าการกาหนดมาตรการทางภาษี

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุ
หนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขในการยื่นคาขอ การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการยื่นคาขอ
เพื่อออกใบแทนขององค์ กรอาชีพ หรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตลอดจนกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของนายทะเบียนในการออกหนังสือรับรองและการออกใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถ
๒. ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... มีสาระสาคั ญเป็นการกาหนดให้ศูนย์ป ระเมินความรู้
ความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐเก็บค่าธรรมเนียมการประเมินเพื่อออกหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท และใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๓. ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราที่กาหนด
แนบท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยกาหนดห้ามมิให้ทา การขอทาน การจัดระเบียบ
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ และการควบคุมการเล่นดนตรีและการแสดงความสามารถในที่สาธารณะซึ่งมิให้ถือว่าเป็นการขอทานให้ชัดเจน
และเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกาหนดให้บุคคลซึ่งกระทาการใด ๆ ให้ผู้อื่นกระทาการขอทานได้รับโทษทางอาญา เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของบุคคลมิให้ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ของผู้อื่น ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์หรือวางระเบียบ
เกี่ยวกับสถานที่ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ตามร่างมาตรา ๑๗ ให้มีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
ฉบับที่ ๓ และแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๓ (The Third Joint Declaration of the Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human
Trafficking) และแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) โดยปฏิญญาร่วมฯ
มีสาระสาคัญเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ต่อเนื่องจากสองฉบับแรกว่าประเทศสมาชิกจะร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ
และยืนยันความมุ่งมั่นที่มีต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (บันทึกความเข้าใจ COMMIT) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ สาหรับแผนปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะ
เติมเต็มศักยภาพของบันทึกความเข้าใจ COMMIT ในเรื่องกลไกการคุ้มครองและการส่งต่อระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาค
รวมถึงมาตรการด้านนโยบาย ความร่วมมือ และการป้องกัน ที่จาเป็น ในการต่อต้านการค้ามนุษย์
๒. เห็นชอบและอนุมัติให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์เป็นผู้ลงนามในปฏิญญาร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๓
๓. เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคาในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๓ และแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญก่อนการลงนาม โดยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
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๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการไกล่เกลี่ยชันบังคับคดีหนีครัวเรือน หนีรายย่อย หนีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
และหนีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมลา
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) และหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้า
โดยได้จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กยศ. บริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด และธนาคารออมสิน รวม ๖ หน่วยงาน
โดยมุ่งเน้นการยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยความสมานฉันท์และช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยเป็นผลสาเร็จ
จานวน ๒,๑๘๘ ราย คิดเป็นทุนทรัพย์จานวน ๘๘๒,๘๘๙,๕๑๕.๘๕ บาท
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๒.๑ กยศ. ควรพิจารณาปรับฐานข้อมูลของลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน ชี้แจงรายละเอียดของเงื่อนไขของการกู้ยืม
ให้กับลูกหนี้อย่างชัดเจน และพิจารณาปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้
ตามคาพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี และให้การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีของลูกหนี้ทั้งหลายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ผู้กู้/
ลูกหนี้มีความเข้าใจในสถานะของการกู้ยืมเงินจาก กยศ.
๒.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการแจ้งให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจพิจารณา
นาการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกหนี้ในการยุติข้อพิพาทเพื่อให้
การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีครอบคลุมลูกหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย และหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสถาบันการเงินต่าง ๆ
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจมากยิ่งขึ้น
๒.๓ ให้ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการการไกล่เกลี่ย
ชั้นบังคับคดีของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเพิ่มวงเงินบริจาคโดยสมัครใจให้แก่องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง
แห่งสหประชาชาติ (UN Women)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบเพิ่มจานวนเงินบริจาคโดยสมัครใจรายปีให้แก่องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลัง
ของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จานวนเงินปีละ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดง
ความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีและการพัฒนาศักยภาพของสตรีซึ่งเป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการดาเนินงานต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้ว ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๒๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างรายงานการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๖-๗ (ฉบับรวม)
(พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างรายงานการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW) ฉบับที่ ๖-๗ (ฉบับรวม) (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓)
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ
แล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยร่างรายงานฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้า
และข้อท้าทายในภาพรวมในการดาเนินการตาม CEDAW ได้แก่ มาตรการ นโยบายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี การประกัน
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มาตรการพิเศษชั่วคราว บทบาทและเจตคติทางเพศ การค้าหญิงและการแสวงหาประโยชน์
จากผู้หญิง การเมืองและราชการ การเป็นผู้แทนและการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
การรายงานเกี่ยวกับการศึกษา การจ้างงาน สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม สตรีในชนบท ความเสมอภาคทางกฎหมาย และสิทธิ
เกี่ยวกับการสมรสและครอบครัว
๑.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดส่งรายงานฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อเสนอต่อสหประชาชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดจัดทารายงานฉบับต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โดยให้ปรับปรุงข้อมูลในรายงานดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเพื่อเสนอต่อสหประชาชาติต่อไป

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของคณะทางานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานประมงไทยที่ทางานบนเกาะอัมบน และเบนจิน่า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม-๙ เมษายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานว่า
๑.๑ ปัญหาแรงงานไทยบนเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน และกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ให้ความช่วยเหลือและส่งกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘ มีการช่วยเหลือส่งกลับ
จานวน ๑๔๘ คน ในการนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้การเยียวยาผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว
จานวน ๒๑ คน
๑.๒ กระทรวงการต่างประเทศได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานประมงไทยที่ตกค้างบนเกาะอัมบน มีจานวน
๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานประมงที่ไปกับเรือประมงและได้ทาการประมงผิดกฎหมายจนถูกสาธารณรัฐอินโดนีเซียจมเรือ กลุ่มแรงงานประมง
ที่ถูกหลอกลวงไปหรือถูกบังคับให้ทางานหนักและไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านค่าจ้างแรงงาน และกลุ่มแรงงานประมงที่อยู่บน
เรือประมง ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถทาการประมงได้เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนี เซียห้ามจับปลาแต่นายจ้างยังคงดูแลเรื่องค่าจ้าง
ให้ตามปกติ
๑.๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งคณะทางานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับ
แรงงานไทยที่ทางานบนเกาะอัมบนและเกาะเบนจิน่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม-๙ เมษายน ๒๕๕๘
โดยนาภารกิจ ๕ ประการที่รัฐบาลมอบหมายไปดาเนินการ ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล การสงเคราะห์และช่วยเหลือ การรวบรวม
พยานหลักฐานทางคดี การเยียวยา และการส่งกลับ ซึ่งผลการปฏิบัติงานของคณะทางานฯ ดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑.๓.๑ การตรวจสอบแรงงานประมงที่อยู่บนเกาะ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาและส่งกลับแรงงานไทย
บริเวณท่าเรือตันตุย เกาะอัมบน เพื่อให้แรงงานไทยที่กระจายอยู่บนเกาะอัมบนมาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
๑.๓.๒ การตรวจเยี่ยมแรงงานประมงบนเรือเกาะอัมบนและเกาะเบนจิน่า พบว่าแรงงานประมงบนเรือ
ที่เป็นคนไทยแต่ไม่พบสภาพการถูกบังคับบนเรือ ทั้งนี้ ผู้ที่ขอความช่วยเหลือให้ส่งกลับประเทศไทย นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการส่งกลับและประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการออกเอกสารชั่วคราวสาหรับเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป
๑.๓.๓ การพิสูจน์ทราบแรงงานประมงไทยที่เสียชีวิตบนเกาะอัมบนและเกาะเบนจิน่า ได้ตรวจพบหลุมศพ
ทั้งหมด ๑๑๒ หลุม ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนว่าผู้ตายเป็นบุคคลใด
๑.๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตั้งกองอานวยการในการรับตัวแรงงานประมง
จากเกาะอัมบน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีทีมสหวิชาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเยียวยา ชี้แจงสิทธิ และ
จัดให้มีการคัดแยกทุกราย ซึ่งจากการคัดแยกเบื้องต้นพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จานวนไม่มาก ซึ่งจะได้นาเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
ผู้เสียหายและขยายผลทางคดีต่อไป
๑.๕ นโยบายการทาประมงของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปัจจุบันไม่อนุญาตให้เรือประมงของต่างชาติเข้าทา
การประมงต่อไป ทาให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนอาจต้องหยุดประกอบการในที่สุด
จึงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยจานวนหนึ่ง
กลับจากเกาะอัมบนและเกาะเบนจิน่าแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีแรงงานประมงจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางไปกับเรือประมงสัญชาติไทย
จากประเทศไทยและใช้เอกสารคนประจาเรือของประเทศไทย ยังคงตกค้างอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งในกรณีที่ประเทศไทยทราบ
จะแจ้งสถานทูตที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
๒. การดาเนินการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยกลับประเทศไทย มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบภารกิจการประสานงานด้านการส่งแรงงานประมงไทยกลับประเทศไทย และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์รับผิดชอบภารกิจการประสานงานด้านการเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ แรงงานประมงที่ดาเนินการให้มีการส่งกลับ
ประเทศไทยต้องเป็นแรงงานที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพืนที่ป่าไม้
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดาเนินงานของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในมาตรการด้านนโยบาย มาตรการ
ด้านบริหารจัดการ และมาตรการด้านกฎหมาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
กระทรวง จานวน ๑๔ หน่วยงาน และหน่วยงานภายในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อร่วมกันกาหนด
วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้สามารถตอบสนองมาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
กาหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวแล้วเสร็จ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๒๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปมติที่ประชุมได้ ดังนี้
๑. รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
จานวน ๙ คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายกาจร ตติยกวี และนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางการตัดสินใจในเชิงรุกให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาฯ
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนกากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
นโยบายและการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
และเห็นชอบให้เชิญ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และนายวิรไท สันติประภพ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษา
๓. มอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นแกนหลักดาเนินการร่วมกับองค์กรหลักและหน่วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการนาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได้แก่ ทิศทางและการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน เป้าหมายการดาเนินงานด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ จะต้องกาหนดให้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการลด
ความเหลื่อมล้า โครงสร้างการศึกษา เน้นการทางานรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงสร้างหน่วยง านทางการศึกษาที่มี
ในปัจจุบัน การบริหารและจัดการศึกษา ต้องเน้นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กาหนดหลักสูตร ชั่วโมงเรียนที่เหมาะสม ทาให้
นักเรียนมีความสุขที่จะได้เรียน กล้าแสดงออก รวมถึงส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือสังคม งบประมาณและการช่วยเหลือทางการเงิน
ควรบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก รวมทั้งการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน ไปพิจารณาดาเนินการ และจัดทาวิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในระยะ ๕ ปี ให้เป็นรูปธรรม และมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสนับสนุน
ข้อมูลการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อกระทรวงศึกษาธิการใช้ประกอบ
การวิเคราะห์เพื่อผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กระทรวงศึกษาธิการ "MOE Summer Camps 2015" และ
แหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กระทรวงศึกษาธิการ
“MOE Summer Camps 2015” และแหล่งการเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้) โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
กิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนฯ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หารือแนวทางเพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาร่วมกันระหว่างการจัดกิจกรรมกับแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการการดาเนินการได้ สรุปได้ ดังนี้
๑. กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๒๙๙ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลักษณะปิด (กิจกรรมที่หน่วยงานผู้จัดได้กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ไว้เป็นการเฉพาะ) จานวน ๒๕๗ กิจกรรม กิจกรรมลักษณะเปิด (กิจกรรมที่เปิดรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปตามจานวนที่กาหนดไว้ )
จานวน ๒๙ กิจกรรม และกิจกรรมลักษณะอื่น ๆ จานวน ๑๓ กิจกรรม
๒. เป้าหมายรวมการให้บริการกิจกรรม จานวน ๗๒๕,๓๑๘ คน ได้แก่ กิจกรรมลักษณะปิด จานวน ๘๐,๐๓๓ คน
และกิจกรรมลักษณะเปิด จานวน ๖๔๕,๒๘๕ คน
๓. กิจกรรม แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ประเภทค่ายฝึกอบรม จานวน ๕๗ กิจกรรม กลุ่มที่ ๒ ประเภท
ค่ายพักแรม จานวน ๖๔ กิจกรรม และกลุ่มที่ ๓ ประเภทค่ายวิชาการ จานวน ๑๖๕ กิจกรรม
๔. กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมประเภทจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จานวน ๑๐ กิจกรรม และกิจกรรมประเภท
สร้างรายได้พิเศษให้นักเรียนนักศึกษา จานวน ๓ กิจกรรม
๕. แหล่งเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จานวน ๑๒๔ แห่ง แยกเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ จานวน ๑๑๒ แห่ง และพิพิธภัณฑ์ จานวน ๑๒ แห่ง

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
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการพุทธอุท ยานโลก เฉลิม พระเกี ยรติสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานโครงการพุทธอุทยานโลก และรับเป็นโครงการของรัฐบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นสถานที่
จัดสร้างศาสนสถานและสถานปฏิบัติธรรมจากประเทศนานาชาติ โดยเป็นโครงการขยายต่อจากโครงการศูนย์กลางพุทธโลก
ซึ่งตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวคิด “ พุทธอุทยาน” มีเป้าหมาย เพื่อจัดสร้าง “พุทธอุทยานโลก” โดยก่อสร้างองค์จาลอง
ของศาสนสถานจากทั่วโลก อาทิ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล สถานที่ปฏิบัติกิจต่าง ๆ ของสงฆ์ อาคารสานักงาน สถานที่ปฏิบัติธรรม
๒๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

นานาชาติ แผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๑,๐๑๗ ล้านบาท โดยในส่วน
ค่าใช้จ่ายของโครงการในชั้นนี้ยังไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินโครงการพุทธอุทยานโลก
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการจัดเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานสงกรานต์ “สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า” เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
และสืบสานสาระคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญของไทยให้ยังคงความงดงามและสืบทอด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
๑. การจัดงานสงกรานต์แบบดั้งเดิม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจัดที่วัดสาคัญ
จานวน ๗ วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชมหาวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดสุทธาโภชน์ วัดบางกระดี่
วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และวัดเสมียนนารี สาหรับในส่วนภูมิภาคจัดงานที่วัดสาคัญของทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
๒. การสักการะ ๙ พระพุทธรูปมงคลโบราณ เป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร และคลังกลางจังหวัดปทุมธานี จานวน ๙ องค์ มาประดิษฐานยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕
เมษายน ๒๕๕๘
๓. การจัดงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สยามสแควร์
๔. การจัดงาน “Water Festival 2015 วิถีชีวิตไทย” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณบนโค้งน้า
เจ้าพระยาใน ๗ พืน้ ที่หลัก ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร วัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ท่ามหาราช ตลาดยอดพิมานริเวอร์วอล์ค และเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์
๕. การรดน้าขอพรจากศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๖. การจัดงานสงกรานต์เมืองหน้าด่านวัฒนธรรม จานวน ๔ เมือง ได้แก่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๗. การจัดทาสื่อเพื่อใช้รณรงค์ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าสาระประเพณีสงกรานต์ของไทย และการจัดทา
E-Card หรือบัตรอวยพร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ส่งความสุขปีใหม่แบบไทยในวันสงกรานต์

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็น การก าหนดให้ มีก ารควบคุม ดูแ ลการจัด การมู ลฝอยทั่ว ไปให้มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ป้อ งกั นปั ญหามลพิ ษสิ่ งแวดล้อ ม
อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิท างสุขภาพของประชาชนให้มี คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น และมีการจัดการดูแลสิ่ งแวดล้ อมที่เหมาะสม
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนด
ของท้องถิ่นได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตดาเนินกิจการต่าง ๆ และ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสื อรับรองการแจ้งตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเพื่อให้การควบคุมกากับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูล
เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสาหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติในหลักการงบประมาณสาหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วงเงิน ๑๖๓,๑๕๒,๑๘๓,๕๐๐ บาท สาหรับงบบริหารจัดการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วงเงิน ๑,๙๔๓,๒๙๔,๐๐๐ บาท
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
๑.๒ ในการใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห้ามมิให้นาไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้
ใช้จ่าย เช่น การก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ค่าตอบแทนบุคลากรเพิ่มเติม และการนาไปสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น โดยให้ใช้จาก
งบบริหารจัดการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือจากงบประมาณปกติ ของส่วนราชการ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๑.๓ ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่เห็นควรร่วมกันพิจารณาปรับปรุงให้ระบบการให้บริการ
สุขภาพทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้ าราชการ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเหลื่อมล้าของการใช้สิทธิผ่านทาง ๓ ระบบดังกล่าว โดยคานึงถึงขีดความสามารถของภาระ
งบประมาณประเทศในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาหาแนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนยากจน รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุ โดยหาแนวทางสนับสนุน
การดาเนินการโดยใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณจากภาครัฐ โดยอาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การบริจาค
เงินเพื่อรองรับภาวะที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งหามาตรการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
เพื่อมิให้เป็นภาระงบประมาณแก่ภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลให้รัฐมนตรีมีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสาหรับลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
การบริการของสถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ และปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทนิยามในคาว่า “ผู้อนุญาต” รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาล องค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่ อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป
๒. มอบให้กระทรวงสาธารณสุขกากับดูแลคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการทางการแพทย์ด้วย

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อานวยการศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนเสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
๒๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอาเภอใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “สติ วินัย น้าใจ
ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” มีช่วงเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ ๙-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย มาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะ
ที่ปลอดภัย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการเน้นหนัก ๕ มาตรการ ได้แก่
มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการแก้ไขปัญหา มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และมาตรการด้านการบริหารจัดการ
๒. ให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรให้มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด ในเรื่องความเร็วและการตรวจแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และ
รถปิคอัพที่บรรทุกคนเล่นน้าสงกรานต์ ควรจัดให้มีจุดพักรถเป็นระยะ โดยแนะนาให้พัก ๑๕ นาที ทุก ๆ ๒ ชั่วโมง หรือระยะทาง
๑๕๐ กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า หรือง่วงหลับใน รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรเน้นการประชาสัมพันธ์
ให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙ ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
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๒๙

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลความคืบหน้ามาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ
Nano-Finance)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้ามาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
รายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. มีผู้ยื่นขออนุญาตประกอบสินเชื่อ Nano-Finance กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๖ บริษัท แบ่งออกเป็น (๑) กลุ่มที่จัดส่งเอกสารให้ ธปท. ครบถ้วนแล้ว และ ธปท. เห็นว่า
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ๓ บริษัท (๒) กลุ่มที่อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารให้ ธปท. เพิ่มเติม จานวน ๑๑ บริษัท
และ (๓) กลุ่มที่ขอยกเลิกคาขออนุญาต เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบและยังไม่พร้อมดาเนินการ จานวน ๒ บริษัท นอกจากนี้ ยังมี
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่จะประกอบสินเชื่อ Nano-Finance ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารหรือคาขออนุญาตอีก ๗๗ ราย
๒. กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคาขอประกอบธุรกิจของ ๓ บริษัท ที่ ธปท. เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และหากได้รับการอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง ผู้ประกอบธุร กิจจะสามารถเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance ได้ทันทีแต่ต้องแจ้งวันเริ่มประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นหนังสือให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าก่อน
๓. กระทรวงการคลังได้กาหนดรูปแบบรายงานผลการให้สินเชื่อ Nano-Finance ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องนาส่งให้
กระทรวงการคลัง และ ธปท. เป็นประจาทุกเดือน เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อ NanoFinance และติดตามการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนรายย่อยในระยะต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ การดาเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให้สัตยาบันการดาเนินการ
และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
สาหรับโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ ของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว วงเงิน ๑๑๖.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๗๓.๖๐ ล้านบาท
๑.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๔๒.๔๐ ล้านบาท
๑.๒ การจัดสรรเงินสารองจ่าย จานวน ๓ หน่วยงาน วงเงิน ๑๙,๐๒๘,๐๒๔.๖๗ บาท ประกอบด้วย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๕ รายการ วงเงิน ๑,๐๖๕,๓๕๓.๐๐ บาท กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จานวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๙๕๐,๖๗๑.๖๗ บาท และมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๑ รายการ
วงเงิน ๑๕,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ให้กระทรวงการคลัง สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากมีเงินเหลือ
ก็ให้เร่งนาเงินส่งคืนบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ต่อไป และให้เร่งรัดดาเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งการดาเนินการทุกขั้นตอน การปฏิบัติจะต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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๓๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับแผนการดาเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๑.๑ อนุมัติในหลักการในการปรับแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑๕,๙๕๒.๙๖ ล้านบาท
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
๑.๑.๑ เนื่องจากแผนการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของพนักงานมีวงเงินการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมค่อนข้างสูง แม้จะเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานแต่ควรพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม
ไม่เป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายของโรงงานยาสูบฯ ในระยะยาว โดยอาจดาเนินการจัดสวัสดิการรถรับส่งพนักงานตามจุดแวะรับเส้นทางหลัก
และอาจมีสวัสดิการจ่ายค่าเช่าบ้าน หรือสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่าสาหรับพนักงานเพื่อซื้อบ้านบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ควรมีมาตรการ
ในการกากับดูแลการเข้าพักอาศัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการและเกิดประโยชน์กับพนักงานที่มีความจาเป็น
๑.๑.๒ จากการทบทวนกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิตบุหรี่ โดยการนาเครื่องจักรที่มี
อยู่เดิมมาซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่มาใช้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายการจัดหาเครื่องจักรใหม่ลง ทาให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการบารุง
รักษาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมในอนาคต โรงงานยาสูบฯ ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย
๑.๑.๓ การนาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมาใช้มากขึ้นและการจัดหาเครื่องจักรใหม่ทาให้ต้องมีระยะเวลาในการขนย้าย
จัดหา และติดตั้งเครื่องจักร โรงงานยาสูบฯ ควรพิจารณาดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายให้น้อย ที่สุด
เพื่อมิให้กระทบต่อการผลิตบุหรี่และแผนงานการดาเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
๑.๒ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้นาหลักการโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ เรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรม” มาจัดทาเพื่อสกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชันโครงการของรัฐ จึงเห็นสมควรนานโยบายดังกล่าว
มาใช้ในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบฯ ในส่วนที่เหมาะสมและสามารถดาเนินการได้ และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นสมควร
๒. ในกรณีที่จะลงทุนก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้แก่พนักงานเพื่ออานวยความสะดวกในการย้ายสถานที่ทาการ
เป็นกรณีเร่งด่วน ให้กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ) พิจารณาทบทวนการก่อสร้างในลักษณะที่พอเพียง ประหยัด และคุ้มค่าในระยะยาว
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการเพิ่มสวัสดิการที่พักอาศัยให้พนักงาน รวมถึงการก่อสร้างอาคาร
ที่พักผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานที่ไปปฏิบัติงานไม่ประจาด้วย ควรดาเนินการเท่าที่จาเป็นและคานึงถึงความประหยัดและ
คุ้มค่า ที่โรงงานยาสูบจะได้รับ ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเพื่อให้การจัดการสวัสดิการในภาพรวมมีความเป็น
ธรรมและยั่งยืนอย่างแท้จริง และเห็นควรเร่งรัดการดาเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่และการคืนพื้นที่ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วเพื่อให้สามารถส่งคืนพื้นที่โรงงานในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวตามแนวนโยบายรัฐบาลต่อไป รวมทั้งเร่งรัดและ
กากับดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๘ ของการประปาส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๘ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จานวน ๒๕ โครงการ
กรอบวงเงินลงทุนรวม ๗,๗๖๙.๑๐๒ ล้านบาท [ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)] ประกอบด้วย โครงการที่มีแหล่งเงินรองรับการดาเนิน
โครงการ จานวน ๗ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๗๖๐.๗๗๑ ล้านบาท และโครงการที่ยังไม่มีแหล่งเงินรองรับและไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๘ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๕,๐๐๘.๓๓๑ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยแหล่งเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับโครงการที่ยังไม่มีแหล่งเงินรองรับให้ กปภ. พิจารณาใช้แหล่งเงินทุน
โครงการจากเงินรายได้ของ กปภ. เป็นหลักก่อนหรือใช้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังไม่ต้องค้าประกันตามความเห็นของประธาน

๓๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ให้ กปภ. พิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุน จัดลาดับความเร่งด่วนและดาเนินโครงการ
ในกรอบเวลาที่กาหนดอย่างรอบคอบเหมาะสม คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญด้วย
๒. ให้ กปภ. ประสานกับคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเรื่องการจัดหาแหล่งน้าดิบ
สาหรับดาเนินโครงการเพื่อให้พอเพียงต่อความต้องการอุปโภคและบริโภคด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงิน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงิน โดยอัตรา
การเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงินจะยังคงเรียกเก็บในอัตราเดิมที่ร้อยละ ๐.๔๖ ต่อปี เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คาดว่าจะมีเ งินน าส่งจากสถาบันการเงิน จานวน ๕๒,๓๘๘ ล้านบาท สูงกว่า ภาระดอกเบี้ ยจ่า ยซึ่งอยู่ที่ ๔๖,๑๔๗ ล้า นบาท
ถึง ๖,๒๔๑ ล้านบาท ดังนั้น การกาหนดอัตราเงินนาส่งที่ร้อยละ ๐.๔๖ ต่อปี จึงเป็นอัตราที่เพียงพอต่อการชาระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้
FIDF1 และ FIDF3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. ยกเลิกโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การบริหารและการติดตาม
ประเมินผลโครงการ (Technical Advisory) เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลและระบบงานเพื่อรองรับการบริหาร
โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตของประเทศ วงเงิน ๓๙ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๕๕
๒. ยกเลิกโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและโครงการ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วงเงินรวม ๗๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓. ยกเลิกคณะกรรมการบริหารและติดตามการดาเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามลาดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย
FIDF1 และ FIDF3
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institution
Development Fund : FIDF) (กองทุนฯ ) เข้าบัญชีสะสมเพื่อชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จานวน ๓๑,๖๒๙ ล้านบาท โดยให้กองทุนฯ
ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินนาส่งจากกองทุนฯ เพื่อชาระคืน
ต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะเป็นจานวนทั้งสิ้น ๕๒,๖๒๙ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๘
และภาพรวมมาตรการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และภาพรวมมาตรการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยที่ประชุมมีความเห็น
ที่สอดคล้องกันว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สามารถฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ โดยข้อมูลเครื่องชี้สาคัญที่ขยายตัวดีขึ้น
ได้แก่ จานวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงร้อยละ ๑๖.๐ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ ๕ เดือน สาหรับ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวม ปตท.) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๗ และร้อยละ ๘๑.๓ ตามลาดับ
ส่งผลให้โดยรวมคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ จะขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจาก
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีข้อจากัดจากการลดลงของมูลค่าการส่งออก ซึ่ งเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่และช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ อาทิ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสร้างการรับรู้
ให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง จัดทาบัญชีรายชื่อบริษัท /
ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร
เป็นต้น และจัดเตรียมมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้บริษัท/ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการลดราคาปัจจัยการผลิต
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย จัดเตรียมหาแนวทางลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในฤดูการผลิตที่กาลังจะมาถึง
๑.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเป็นศูนย์กลางของการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดาเนินการทุกเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย
และเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐรายงาน
รายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยให้รายงานสิ่งที่ดาเนินการไปแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ่งที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และสิ่งที่ดาเนินการในห้วงเวลาต่อไป ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐติดตามและตรวจสอบโครงการและนาเสนอคณะรัฐมนตรีทุกเดือน โดยให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐรายงานครั้งแรกในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้สานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) ส่งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป เป็นรายกระทรวง สรุปข้อมูล
ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ
๒. ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
และสานักงบประมาณรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการของรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สาหรับรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน

๓๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๗๐๖,๙๓๙ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุน
หมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๖๗,๒๗๓ ล้านบาท ทั้งนี้ จากเป้าหมาย
การเบิกจ่ายภาพรวม และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่า ยลงทุนตามมติค ณะรักษาความสงบแห่งชาติ สะสมถึงไตรมาสที่ ๒
(วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) กาหนดไว้ร้อยละ ๕๕ ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑.๔ ต่ากว่าเป้าหมาย ตามมติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ ๓.๖ และผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๑.๑ ต่ากว่าเป้าหมาย ตามมติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ ๒๓.๙ และพบว่า ยังมีรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นยังไม่สามารถ
ก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ตามที่สานักงบประมาณและกระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ) ทั้งนี้ หากยังคงมีความจาเป็นต้องดาเนินการตามโครงการ/รายการเดิม ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดาเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐรวบรวมเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบต่อไป ตามที่สานักงบประมาณและกระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสานักงบประมาณรับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ให้หาข้อเท็จจริงมาว่าช้าเพราะอะไร และให้ทุกหน่วยงานชี้แจงสาเหตุ
ทุกงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๒.๗๒ ล้านล้านบาท และการปรับปรุง
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพิ่มขึ้น จานวน ๘,๒๗๕.๐๔ ล้านบาท และปรับเพิ่มให้สภากาชาดไทยเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ก้าวหน้า
ทางวิชาการ จานวน ๒๖๔.๙๖ ล้านบาท
๑.๒ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร จานวน ๒ โครงการ จานวน ๒๐ ล้านบาท
๑.๓ โครงสร้างงบประมาณ มีการปรับปรุงในส่วนรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินเดิม
๑.๔ การจาแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยปรับปรุงวงเงินใน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณ ภาพชีวิ ต
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม และรายการค่าดาเนินการภาครัฐภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณ ๒.๗๒ ล้านล้านบาท
๒. เห็นชอบการทบทวนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย ซึ่งมีงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพั ฒนา
อีกจานวน ๑,๐๖๘.๐๙ ล้านบาท (กระทรวงกลาโหมและสภากาชาดไทย) รวมเป็นเงินงบประมาณด้านการวิจัย จานวน ๒๕,๓๗๓.๑๙ ล้านบาท
และยังมีเงินรายได้ด้านการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐต่าง ๆ อีกจานวน ๗,๘๕๑.๓๙ ล้านบาท
รวมทุกแหล่งเงิน เป็นจานวน ๓๓,๒๒๔.๖๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาคเอกชน) คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ร้อยละ ๐.๒๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๓. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ให้มีจานวนเพิ่มขึ้นอีก จานวน ๘,๕๔๐ ล้านบาท โดยลดงบประมาณรายการเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องด้วย
๔. เห็นชอบให้สานักงบประมาณนามติคณะรัฐมนตรี (ตามข้อ ๑-๓) ไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเอกสารประกอบงบประมาณ และให้ส่งร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และแจ้งผลการพิจารณา
ให้สานักงบประมาณทราบโดยตรง ก่อนไปจัดพิมพ์เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และเอกสารประกอบ และนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนาเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๕. ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เตรียมการให้เกิดความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการสร้าง
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ระดับกระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีการขอปรับแก้ไขจานวนพื้นที่เป้าหมาย จากเดิม ๓,๐๕๒ ตาบล
๕๔๒ อาเภอ ใน ๕๘ จังหวัด เป็น จานวน ๓,๐๕๑ ตาบล ๕๔๑ อาเภอ ใน ๕๘ จังหวัด เนื่องจากมีความผิดพลาดโดยนาเขตการปกครอง
มานับซ้า
๒. การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการของชุมชน มีโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างรายได้ฯ ระดับอาเภอ จานวน ๖,๕๓๔ โครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้ฯ ระดับจังหวัด จานวน
๖,๔๕๘ โครงการ เป็นเงิน ๒,๙๗๒.๑๘๖ ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้ฯ ระดับกระทรวง จานวน
๔,๘๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๒,๒๓๑.๔๔๑ ล้านบาท
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น งบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย ๕๘ จังหวัด จานวน ๓,๐๕๒ ตาบล รวมเป็นเงิน ๓,๐๕๒.๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้เป้าหมาย
จานวนตาบล ตามข้อ ๑ เป็น ๓,๐๕๑ ตาบล จึงมีวงเงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเกษตรรวมทั้งสิ้น ๓,๐๕๑.๐๐๐ ล้านบาท
โดยมีโครงการที่คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้ฯ ระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จานวน ๖,๔๕๘ โครงการ เป็นเงิน
๒,๙๗๒.๑๘๖ ล้านบาท ประมาณการมีเงินคงเหลือรอการพิจารณาอนุมัติ จานวนทั้งสิ้น ๗๘.๘๑๔ ล้านบาท ซึ่งจะสามารถอนุมัติ
ได้หมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร โครงการรับจานาข้าวเปลือกฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕/๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๓๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑.๑ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นบข. นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการตรวจสอบข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจิตรร่วมกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีเกษตรกรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งสิ้น
จานวน ๒๒๙ ราย ปริมาณ ๔,๔๗๙.๑๐๑ ตัน วงเงิน ๕๒,๘๓๕,๕๓๑.๗๐ บาท
๑.๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ นบข. ประสานสานักงบประมาณพิจารณานาเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน
เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ตามข้อ ๑.๑
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เ งินงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น) ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้ดาเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร
ต่อไป
๑.๓ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และ/หรือการดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิดกฎหมายฐานฉ้อโกง
เกษตรกรจังหวัดพิจิตร กรณีมีปัญหาหรือมีความจาเป็นทางข้อกฎหมาย ขอให้นามาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใช้ดาเนินการก่อน เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว โดยไม่ต้อง
รอให้คดีความยุติกอ่ น
๒. สาหรับ งบประมาณเพื่อ การช่ว ยเหลือ เยีย วยาเกษตรกรจัง หวัด พิจิต ร ๒๒๙ ราย เป็น เงิน ทั้งสิ้น จานวน
๕๒,๘๓๕,๕๓๑.๗๐ บาท ให้เบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. ก่อน หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยขอทาความตกลงในรายละเอียด
กับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรวงเงินตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวนาปรัง
ปี ๒๕๕๘ ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ วงเงิ น รวมทั้ งสิ้ น ๓๘,๗๙๖.๕๔ ล้ า นบาท โดยน างบประมาณที่ ค งเหลื อ
จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ มาดาเนินโครงการ วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๕๘๒ ล้านบาท
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการจัดงาน "วิถีข้าว วิถีไทย"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน ดังนี้
๑.๑ งาน “วิถีข้าว วิถีไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม-๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
บริเวณข้างทาเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าว
และจาหน่ายข้าวให้แก่ผู้บริโภคชาวกรุงเทพโดยตรง ผู้บริโภคในชุมชนเมืองได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ในการพัฒนาข้าวและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของข้าวไทยที่มีหลากหลายพันธุ์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีข้าว วิถีไทย
จาก ๔ ภาค กระตุ้นให้คนไทยให้ความสาคัญกับการผลิตและการบริโภคข้าวคุณภาพที่ผลิตด้วยระบบมาตรฐาน โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์
นอกจากนี้ผู้ผลิตข้าวได้เรียนรู้การค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์ตลาดออนไลน์และการเชื่อมโยงของตลาดข้าวคุณภาพจากภูมิภาคมายัง
ศูนย์การค้าชั้นนา เช่น Makro สาขาสามเสนที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้จาหน่ายข้าวต่อเนื่องจากวันที่ ๖-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
และ Central World สาขาราชประสงค์
๑.๒ งาน "วิถีข้าว วิถีไทย" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๑.๓ ผลการดาเนินงาน เกษตรกรร่วมจาหน่ายข้าวคุณภาพดีจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จานวน ๘๐ บูท
ซึ่งประกอบด้วยสินค้าข้าวมากกว่า ๒๒ ชนิด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอีกจานวนมาก คิดเป็นมูลค่าการตลาดรวม ๗,๙๘๘,๔๕๐ บาท
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ผู้ร่วมฝึกอาชีพ ๗๖๕ คน ใน ๓๗ หลักสูตร มีผู้ร่วมเรียนรู้การสาธิตจากเชฟมืออาชีพจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ๑,๒๐๐ คน
ใน ๑๕ เมนู รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมวิถีข้าว วิถีไทย การละเล่นพื้นเมืองจากทุกภาคและมีศิลปินและนักแสดงเข้าร่วมให้ความบันเทิง
โดยได้รับการตอบรับทั้งจากเกษตรกรผู้ขายข้าวเป็นอย่างดีและผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมชมงาน
๔๘,๔๐๓ คน ซึ่งมีความเห็นว่าควรให้จัดสม่าเสมอ กระจายทั่วทุกภูมิภาคเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และทาให้ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้มีตลาดชุมชนตามแนวทางการจัดงาน “วิถีข้าว
วิถีไทย” ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้าขายระหว่างผู้บริโภคและผู้ขาย และในอนาคตให้พัฒนาให้เกิด
ความเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละ
พื้นที่ และให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมดุลของผลผลิตข้าวแต่ละชนิดที่ออกสู่ตลาด รวมทั้งปริมาณการใช้ในประเทศ
และการส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่า (ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่
ของประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย (๑) มาตรการระยะสั้น (เร่งด่วน) ได้แก่
การเพิ่มช่องทางการตลาด ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดสถานที่ให้เกษตรกรจาหน่ายไข่ไก่ตรงสู่ผู้บริโภค การรวบรวมไข่ไก่ส่วนเกิน
ออกจากระบบเพื่อส่งออกในรูปไข่ไก่สดและแปรรูป โดยชดเชยเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรฟองละไม่เกิน ๐.๕๐ บาท และการปลด
แม่ไก่ไข่ก่อนกาหนด อายุไม่เกิน ๖๕ สัปดาห์ โดยทาโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เ พื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนรวม
ช่วยเหลือเกษตรกร และ (๒) มาตรการระยะยาว คือ กาหนดปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ และการนาเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ (P.S.) ที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์มีอานาจบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ และกรมปศุสัตว์ควบคุมปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่
และบริหารไก่ไข่พันธุ์ โดยการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเลี้ยงในฟาร์มต่อไป และรับทราบการดาเนินโครงการรักษาเสถียรภาพไข่ไก่
โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนรวมช่วยเหลือเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการผลิตและการตลาดไข่ไก่ ควรคานึงถึงประโยชน์ของผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยเป็นสาคัญเพื่อสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ส่วนการปลดแม่ไ ก่ไข่ยืนกรงและรวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ ควรพิจารณา
กรอบระยะเวลาดาเนินการและปริมาณที่เหมาะสมด้วยความรอบคอบ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อตลาดและประชาชนผู้บริโภค
ในประเทศ นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการสนับสนุนการใช้องค์ความรู้และงานวิจัยของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่ าง ๆ
ในการแปรรูปและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการบริโภคไข่ไก่เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ในกรณี ที่เ กิดปั ญหาเกี่ ยวกับราคาและปริมาณไข่ไ ก่ในอนาคต ให้คณะกรรมการนโยบายพั ฒนาไก่ ไข่ และ
ผลิตภัณฑ์ดาเนินการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการดาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘ ภายใต้กรอบวงเงิน ๔๗๖,๔๘๓,๒๕๐ บาท
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มี
เหลือจ่ายจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗ จานวน ๑๐๘,๔๗๑,๐๒๔.๗๔ บาท และเงินทุนที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) จะต้องสารองจ่ายไปก่อน ในวงเงิน ๒๖๘,๐๑๒,๒๒๕.๒๖ บาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในปีงบประมาณถัดไปตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อชดเชยเงินต้นและดอกเบี้ ยในอัตรา FDR+1% ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับปีการผลิตที่ผ่านมา ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) ประสานงานกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ธ.ก.ส. และกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์ สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสร้างแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ และเร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรทราบอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้า และ
ธ.ก.ส. สามารถดาเนินโครงการได้ทันฤดูกาลเพาะปลูกที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ การดาเนินโครงการ
จะต้องมีการบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และไม่ซ้าซ้อน มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบถึงโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินโครงการ รวมทั้ง
ใช้ โ ครงการประกัน ภั ยข้ า วนาปีเ ป็ นเครื่อ งมือ หนึ่งในการส่ งเสริ มการบริ หารจัด การพื้ นที่ เ กษตรกรรม (Zoning) เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและมีหลักประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การมารายงานตัวของมัคคุเทศก์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีมัคคุเทศก์
เดินทางมารายงานตัว ณ สานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาทั้ง ๔ แห่ง และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ทุกจังหวัด จานวนทั้งสิ้น ๑๗,๗๖๕ ราย จากจานวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น ๕๒,๙๕๖ ราย จากข้อมูลการรายงานตัว
พบว่า ผู้มารายงานตัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพหลัก จานวน ๘,๖๓๖ ราย ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นบางครั้ง
บางคราว จานวน ๗,๖๒๐ ราย และไม่ได้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เลย จานวน ๑,๕๐๙ ราย และในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
ได้นาส่งรายชื่อมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์และรายชื่อชาวต่างชาติที่ว่าจ้างสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
กลาง จานวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๕ ราย จากจานวนผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว ๑๒,๗๐๐ ราย ในจานวนนี้พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
มีการจ้างงานมัคคุเทศก์ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น ๗,๓๗๓ ราย และมีชาวต่างชาติปฏิบัติงานในบริษั ทนาเที่ยว รวมทั้งสิ้น
๑,๑๑๖ ราย
๒. มาตรการในการแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ขาดแคลนในด้านภาษาต่างประเทศที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลการรายงานตัว
และสถิตินักท่องเที่ยว
๒.๑ มัคคุเทศก์ในสาขาภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาฮินดี ภาษาเวียดนาม มีแนวโน้มขาดแคลน ไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับนักท่องเที่ยว จึงควรให้ความสาคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนดังกล่าวให้แก่มัคคุเทศก์
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้แก่มัคคุเทศก์ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนในระดับพอใช้เป็นอันดับ
แรก เนื่องจากกลุ่มนี้มีพื้นฐานทางภาษาต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ถึงระดับที่สามารถนามาปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงสามารถนามัคคุเทศก์กลุ่มนี้มาเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าการอบรม
ให้แก่มัคคุเทศก์ที่ไม่มีความรู้ด้านภาษานั้นเลย
๒.๒ ส่งเสริมให้มัคคุเทศก์ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนในระดับดีมากแต่ปัจจุบันไม่ได้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เข้าสู่ตลาดเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ในระยะสั้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่มัคคุเทศก์
มีไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นรายชื่อมัคคุเทศก์ที่มารายงานตัวกับกรมการท่องเที่ยว และติดต่อจ้างงานมัคคุเทศก์
ได้โดยตรง
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๓๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

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
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๔๗/๖๗ แปลงสารวจบนบก หมายเลข L10/43 และ L11/43
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท จีเอส เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่
ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๔๗/๖๗ ให้แก่บริษัท สยามโมเอโกะ จากัด โดยอาศัยความตามมาตรา ๕๐
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
และให้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๔๗/๖๗ ตามแบบ ชธ/ป๓/๑ ที่กาหนด
ในกฎกระทรวงกาหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกาหนดราคาของของนาเข้า หรือถิ่นกาเนิดของของที่จะนาเข้ามา
ในราชอาณาจักร หรือตีความพิกัดอัตราศุลกากร เป็นการล่วงหน้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกาหนดราคาของของนาเข้า หรือถิ่นกาเนิด
ของของที่จะนาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือตีความพิกัดอัตราศุลกากร เป็นการล่วงหน้า พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียม ในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) การกาหนดราคาของของนาเข้า เป็นการล่วงหน้า (๒) การกาหนดถิ่นกาเนิดของของที่จะ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการล่วงหน้า และ (๓) การตีความพิกัดอัตราศุลกากร เป็นการล่วงหน้า ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
เกี่ยวกับวันมีผลใช้บังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการในการบัญญัติกฎหมาย ไปประกอบ การพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการควบคุมและกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา)
แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลาต้น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการควบคุมและกาจัดศั ตรูมะพร้าว
(หนอนหัวดา) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลาต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับแผนการปฏิบัติงานและได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับ โดยดาเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดาอย่างรุนแรง ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
พื้นที่ระบาด ๘๙,๘๒๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๗ ของพื้นที่ระบาดทั้งประเทศ ดาเนินการใน ๖ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง กุยบุรี
สามร้อยยอด บางสะพาน บางสะพานน้อย และทับสะแก โดยใช้สาร emamectin benzoate ๑.๙๒% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร
ต่อต้น ฉีดเข้าลาต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร และเจ้าของสวนยินยอมให้ฉีด (ยกเว้นมะพร้าวน้าหอมและมะพร้าวกะทิ)
รวม ๙๐๐,๕๗๕ ต้น
๑.๒ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน พบว่าทุกพื้นที่มีปริมาณหนอนหัวดาลดลงมาก จึงเห็นควรให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้โอกาสนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมมือในการใช้ชีววิธี เช่น การปล่อย
แตนเบียน (Bracon hebetor) ในเชิงป้องกันอย่างจริงจัง ซึ่งจะต้องทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก
๑.๓ ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบ ได้แก่ สภาพอากาศที่ร้อนจัดทาให้เกิดผลกระทบกับใบมะพร้าวทางใบล่าง
มีอาการเหลืองและไหม้เป็นสีน้าตาลอย่างรวดเร็วและผลร่วง และตามหลักวิชาการให้ดาเนินการฉีดสารเคมีได้เฉพาะต้นมะพร้าว
ที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร แต่ข้อเท็จจริงในแปลงที่มีการระบาด มีต้นมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร รวมอยู่ด้วย
จึงไม่สามารถดาเนินการควบคุมและกาจัดหนอนหัวดาแบบครอบคลุมพื้นที่ได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการควบคุมและกาจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวดา) โดยใช้วิธีผสมผสาน ได้แก่ การใช้ศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียน (Bracon hebetor) และการใช้สารเคมี
(emamectin benzoate) ฉีดเข้าลาต้นมะพร้าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินงบประมาณจ่ายชดเชยดอกเบี้ย
ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ จาก “สาหรับค่าใช้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรการระยะสั้น
และระยะปานกลาง จานวน ๒,๗๕๕ ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อและเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นต่อไป” เป็น “ให้สานักงบประมาณจัดสรรวงเงินงบประมาณให้ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการ จากชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่ขอกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐในส่วนของ
การเพิ่มสภาพคล่องทางการค้าและการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสาปะหลัง”
๒. การขยายระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้าหยด จากเดิม “สิ้นสุด
เดือนมีนาคม ๒๕๕๘” เป็น “สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๘” และให้ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมมาตรการยกระดับมาตรฐาน
การแปรรูปมันสาปะหลัง จากเดิม “สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๕๘” เป็น “สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๘”
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๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๖.๑๖ ด้ านอุ ต สาหกรรม พั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ต ให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ ๑๖๖.๕ ลดลงจากไตรมาส ๓
ปี ๒๕๕๗ (๑๖๖.๘) ร้อยละ ๐.๒ และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๖ (๑๗๐.๕) ร้อยละ ๒.๔ สาหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผล
ให้ดัชนีลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๖ ได้แก่ ยานยนต์ Hard Disk Drive ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องประดับเพชรพลอย
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๘ อุตสาหกรรมรถยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๐.๑ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การผลิตเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัว
ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็ กทรอนิกส์สาหรับมือถืออุปกรณ์สื่อสารและ Tablet ที่เพิ่มขึ้นมาก การเปิดปิดโรงงาน มีโรงงาน
ที่เริ่มประกอบกิจการจานวน ๓๓๐ ราย ลดลงจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๗.๐ สาหรับโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการมีจานวน
๑๐๗ ราย มากกว่าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑๐๙.๘ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีจานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
การลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ เงินลงทุน ๗,๖๖๐ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ ๔๘.๕๗ และ ๖๒.๐๒ ตามลาดับ โดยประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภค
มีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ ๒๓ เดือน โดยขยายตัวร้อยละ ๓.๖ สาหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การผลิตเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ อุตสาหกรรมรถยนต์ การผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ ๒.๗๙ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวดีต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้ในอุปกรณ์เครื่องสื่อสาร
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปิดปิดโรงงาน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จานวน ๓๐๒ ราย ลดลงจากเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ร้อยละ ๘.๕ สาหรับโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการมีจานวน ๙๐ ราย น้อยกว่าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๕.๙ การขอรับการส่งเสริม
การลงทุน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีจานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ทั้งสิ้น ๑๐๗ โครงการ เงินลงทุน ๑๗,๕๘๐ ล้านบาท โดยประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ หมวดบริการ
และสาธารณูปโภค มีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๒ การนาเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๑ การใช้ไฟฟ้า
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมดจานวน ๘,๙๓๖ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ ๐.๓ จากเดือนมกราคม ๒๕๕๘
โดยกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ส่วนกิจการขนาดใหญ่
มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และขอความเห็นชอบในการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีการพิจารณา
อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้าตาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ
๑.๑ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง การย้ายสถานที่ตั้งและตั้งโรงงานน้าตาล
ทรายใหม่ และการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี)
๔๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑.๒ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้าตาล
ทรายทั้งระบบ) ในส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวข้อ ๑.๒ (๕) ของหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๖๐๒/
๑๗๔๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ กรณีห้ามไม่ให้มีการเพิ่มกาลังการผลิตของโรงงานน้าตาล และกาหนดมาตรการในการจัดการ
กับกาลังการผลิตส่วนเกินที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ รวมทั้งกาหนดสถานที่ตั้งของโรงงานน้าตาลให้เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูกก่อนที่จะห้ามไม่ให้มีการย้ายและขยายโรงงานอีกต่อไป
๒. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การอนุญาตให้ตั้ง หรือย้าย หรือขยายโรงงานน้าตาล
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตตั้งโรงงานน้าตาลออกตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การพิจารณาอนุญาตให้ตั้ง หรือย้าย หรือขยายโรงงานน้าตาล ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาทบทวนการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยโดยดาเนินการให้สอดคล้องกับ
มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้าตาลที่ขออนุญาต
จะต้องยึดหลักของประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนการขนส่งของเกษตรกร รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และกลไกให้โรงงานน้าตาล
ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนี้ต้องดาเนินการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแต่ละฤดูการผลิต การให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการทาการเกษตร ก่อนอนุมัติให้ตั้งหรือย้าย หรือขยายโรงงานน้าตาล ทั้งนี้ ให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงผลสัมฤทธิ์
โดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ เอ ๑ บี ๑ เอเอ็ม และ ๑ บีเอ็ม เพื่อทาเหมืองแร่ของบริษัท เคมีแมน จากัด
ที่จังหวัดสระบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ เอ ๑ บี ๑ เอเอ็ม และ ๑ บีเอ็ม เพื่อทาเหมืองแร่ของบริษัท
เคมีแมน จากัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามคาขอประทานบัตรที่ ๑๙/๒๕๕๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม
จะต้องมีมาตรการที่เคร่งครัดในการติดตามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่เห็นควร
นามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบการดาเนินการ
ทาเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ไปดาเนินการให้สอดคล้อง
กับข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

และสานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการร่วมลงทุนฯ ได้เรียกประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย
และหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนสาหรับกองทุนย่อยกองทุนแรก โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนย่อย
๒. แหล่งเงินทุนในส่วนภาครัฐ และการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ธพว.
ในฐานะผู้ลงทุนภาครัฐและเป็นผู้ร่วมลงทุนเริ่มแรกจานวน ๕๐๐ ล้านบาท ได้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนฯ กองแรกในรูปแบบ
กองทรัสต์ (Trust) ร่วมกับภาคเอกชนที่สนใจ โดยระยะแรกสานักงานกองทุนร่วมลงทุนฯ จะใช้สถานที่ของ ธพว. เป็นสถานที่ดาเนินงาน
เกี่ยวกับกองทุน ส่วนการคัดเลือกทรัสตี (Trustee) เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งและดูแลประโยชน์ให้กับกองทุนร่วมลงทุนฯ นั้น
ธพว. จะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดาเนินการยกร่างข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Terms of Reference) เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกทรัสตี (Trustee) สาหรับกองทุนย่อยกองแรก รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์
กองทุนร่วมลงทุนฯ ไปยังสาขาของ ธพว. และประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับทราบ
และคัดสรรนาส่งผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจที่จะให้กองทุนนี้
เข้าร่วมลงทุนในกิจการ SMEs จานวน ๓๕ ราย เงินลงทุน ๗๑ ล้านบาท
๓. ผู้ร่วมลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ขณะนี้มีนักลงทุนจากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแสดง
ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนฯ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพ)ี เป็นต้น และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดตั้ง
กองทุนย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนฯ
๔. การดาเนินการต่อไป ธพว. จะคัดเลือกทรัสตี (Trustee) และผู้จัดการกองทรัสต์ (Trust manager) เพื่อเข้าสู่
กระบวนการร่างสัญญาก่อตั้งกองทุนร่วมลงทุนฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณานโยบายกองทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการผู้ให้คาปรึกษาวิสาหกิจร่วมทุน (Advisory Committee)
เพื่อนาไปสู่กระบวนการพิจารณาเข้าร่วมลงทุนต่อไป

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

๔๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส

ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย
ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ โดยได้มีการประชุมร่วมกัน
๓ ครั้ง และได้ข้อสรุปที่ต้องดาเนินการต่อไปในแต่ละประเด็น คือ การแบ่งช่วงดาเนินการ รูปแบบความร่วมมือ ขอบเขตการดาเนินงาน
ของแต่ละฝ่าย และแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย
กับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Cooperation) โดยเห็นชอบในหลักการ
เช่น ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบการเวนคืนที่ดินและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และฝ่ายจีนจะรับผิดชอบด้านการศึกษา (สารวจ
และออกแบบ) ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวในสัดส่วนของแต่ละฝ่ายไปพลางก่อน โดยค่าใช้จ่ายนี้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินลงทุนของโครงการ และทั้งสองฝ่ายจะร่วมดาเนินการสารวจและออกแบบโครงการรถไฟ เส้นทางหนองคายนครราชสีมา-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด และเส้นทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ เป็นต้น และทั้งสองฝ่ายกาหนดที่จะประชุมครั้งที่ ๔
ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบในหลักการร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยกับคณะกรรมการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Cooperation) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ
๓. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ
๔. ในส่วนของงบประมาณในการดาเนินโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานัก
งบประมาณซึ่งจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามกาลังเงิน
ของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๕. ในขั้นตอนการดาเนินการของฝ่ายไทยที่รับผิดชอบในการเวนคืนที่ดิน หากจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยตราเป็นกฎหมาย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมนาบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงคมนาคมของไทยกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Memorandum of Cooperation)
และ/หรือเอกสารบันทึกความร่วมมืออื่นที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญต่อไป
๖. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรกาหนดให้มี
การเพิ่มข้อความการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในประเด็น
การเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินโครงการ รูปแบบการลงทุน การจัดหาแหล่งเงิ น และการพิจารณา
รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเร่งจัดทารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการตลอดแนวเส้นทาง
โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดรูปแบบการให้บริการ การกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคและวงเงินลงทุนของโครงการ แผนธุรกิจ
การให้บริการโครงการ รูปแบบทางเลือกในการลงทุน ความพร้อมของบุคลากรในการบริหารจัดการระบบรถไฟขนาดทางมาตรฐาน
ตลอดจนผลกระทบต่อฐานะการเงิน และเร่งพิจารณาเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบรางของประเทศทั้งระบบให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการระบบราง เพื่อให้การกาหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการ (ฝ่ายไทย) ในการบริหาร
กิจการรถไฟขนาดทางมาตรฐานมีความชัดเจนและสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของ
รัฐบาลไทย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรบึงกาฬ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเขตศุลกากร ด่านพรมแดน
และทางอนุมัติของด่านศุลกากรเชียงของและด่านศุลกากรบึงกาฬ เพื่อรองรับเส้นทางตามกรอบการดาเนินการโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตท่าเรือบ้านดอน เขตท่าเรือตาปี เขตท่าเรือท่าทอง เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตท่าเรือบ้านดอน เขตท่าเรือตาปี เขตท่าเรือท่าทอง เขตจอดเรือ
และเขตควบคุมการเดินเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้บริเวณอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวมทั้งแม่น้าตาปี และคลองท่าทอง เป็นเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การแต่งตั้งคณะทางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบของคณะทางานฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์ )
เป็นประธานคณะทางาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนสภาส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นคณะทางาน โดยมีอธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ เป็นคณะทางานและเลขานุการ และผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นคณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
๒. อานาจหน้าที่ของคณะทางานฯ ได้แก่ จัดทายุทธศาสตร์และแนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ข้อเสนอแนะท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาตรการรองรับ
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการจัดทาความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรการปรับตัว มาตรการบรรเทา
ผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า
ตามกรอบความตกลงต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน โดยสาระสาคัญในพิธีสารฯ ประเทศไทยได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานประกอบการของ
บริการซ่อมและบารุงรักษาอากาศยาน ในส่วนของหน่วยซ่อมอากาศยานประเภทที่ ๒ สาหรับการบารุงรักษาส่วนประกอบสาคัญ
ของอากาศยาน และประเภทที่ ๓ สาหรับการบารุงรักษาบริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยาน โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิก

๔๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

อาเซียน จากเดิมที่เสนอไว้ร้อยละ ๕๑ เป็นร้อยละ ๗๐ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งพิธีสารฯ ให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการมอบสัตยาบันสารของพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ให้แก่
เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๘ ที่มีมติ
๑.๑.๑ เห็นชอบกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาหนดและตั้ง
ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จานวน ๑๓ กลุ่มกิจการ ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
(๒) เซรามิกส์ (๓) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (๔) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน (๕) อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ (๖) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (๗) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน (๘) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (๙) การผลิตพลาสติก (๑๐) การผลิตยา (๑๑) กิจการโลจิสติกส์ (๑๒) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ (๑๓) กิจการ
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเห็นชอบกิจการเป้าหมายรายพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร
และสงขลา
๑.๑.๒ เห็นชอบการกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สองใน ๕ จังหวัด ได้แก่ หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
๑.๑.๓ เห็นชอบในข้อเสนอแปลงที่ดินที่จะนามาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่าใน ๖ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย รวม ๒๔,๔๒๒-๐-๖๔ ไร่
๑.๑.๔ เห็นชอบให้กรมทางหลวงดาเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้า
เมยแห่งที่ ๒ วงเงินรวม ๓,๙๐๐ ล้านบาท และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติเรื่องเขตแดนและการใช้ประโยชน์พื้นที่
เพื่อดาเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร บ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด และการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร ตาบลบ้านป่าไร่
อาเภออรัญประเทศ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑.๑.๕ เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอี ก
๑ คณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการตลาดและเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๑.๖ รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีประเด็นความก้าวหน้าสาคัญ
ได้แก่ ด้านแรงงาน และด้านการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๑.๗ มอบหมายให้ (๑) ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น ร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย
(๒) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓) กระทรวงมหาดไทยและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม (๕) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๖) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และ (๗) กระทรวงคมนาคม ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ เห็นชอบผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณในส่วนของงบประมาณในการดาเนินงาน เห็นสมควร
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงแผนการบูรณาการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นสาคัญ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือประชาชนผู้ที่สนใจ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในกิจการเป้าหมาย จานวน ๑๓ กลุ่มกิจการ ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กัมพูชา และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
คณะรัฐมนตรีมีมติผลการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กัมพูชา (H.E. Mr. Kem Sithan) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลักดันและขยายการค้าการลงทุนชายแดน
และร่วมมือกันพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนของไทยและกัมพูชา และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้า
ชายแดน ณ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑. กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าขยายการค้าชายแดนและผ่านแดนไทย ๑.๕ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ โดยไทย
ได้นาเสนอร่างยุทธศาสตร์การขยายการค้าชายแดนกับกัมพูชา พร้อมกาหนดเป้าหมายการขยายการค้าระหว่างกันเป็นร้อยละ ๓๐
ต่อปี ในช่วงระยะเวลา ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองหน้าด่าน
ไทย-กัมพูชา จึงมีความสาคัญในการขับเคลื่ อนความเจริญเมืองหน้าด่านเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ค้าปลีกค้าส่ง และ
การค้าสินค้าเกษตรชายแดน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนเมืองหน้าด่านของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ ง ๖ เขตตามที่รัฐบาลได้ประกาศนาร่องในปี ๒๕๕๘
“เมืองหน้าด่าน สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย” จึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน
๒. ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ กาหนดให้
จังหวัดสระแก้ว (อาเภออรัญประเทศ อาเภอวัฒนานคร) เป็น ๑ ใน ๖ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปี ๒๕๕๘ นั้น ฝ่ายไทยได้แจ้ง
นโยบายดังกล่าวให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาทราบ ซึ่งได้รับการขานรับและสนับสนุนจากฝ่ายกัมพูชา โดยเห็นว่า
นโยบายดังกล่าวของไทยเป็น นโยบายที่เกื้ อกูลและเชื่อมโยงกั บเขตการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดบันเตียเมียนเจย เสียมราฐ
พนมเปญ โดยทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว และทาให้
เมืองชายแดน เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และธุรกิจ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาและวางระบบ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรชายแดนครบวงจรเพื่อสามารถดาเนินการได้ทันภายในปี ๒๕๕๘
๓. กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันและหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เมืองหน้าด่าน
สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย” ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๕ ในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี ๒๕๕๘
๔๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) มีสาระสาคัญเป็นการลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ ๒๐ เหลืออัตราร้อยละ ๑๐ เป็นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชี ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาหรับกาไรสุทธิจากการผลิตสินค้าและการให้บริการ
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการดาเนินการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตามความเห็นและมติที่ประชุมระหว่างสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรจะมีหลักเกณฑ์และระเบียบ
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการดาเนินงาน ณ จุดผ่านแดนถาวร โดยกระทรวงมหาดไทยสามารถยกร่างประกาศเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีลงนาม
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๑.๒ ในส่วนของการควบคุมตรวจสอบการเข้า-ออกของคน ยานพาหนะ และสินค้าจะเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดตั้งกลไกในการกากับดูแลผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากจะมี
การเดินทางเข้า-ออกของคน ยานพาหนะ และสินค้าเพิ่มมากขึ้น
๑.๓ กรณีผลกระทบเรื่องเขตแดน เนื่องจากได้มีการสารวจรายละเอียดภูมิประเทศไว้แล้ว (Joint Detail Survey)
ดังนั้น ในขณะที่ยังไม่มีการรับรองผลการสารวจฯ ให้คงสภาพของพื้นที่ตามผังสนามที่ได้สารวจไว้แล้ว หากมีความจาเป็นจะต้อง
ดาเนินการใด ๆ ในบริเวณดังกล่าวต้องประสานกับกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน
ก่อนที่จะดาเนินการ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง คน ยานพาหนะ สินค้า รวมทั้ง
มาตรการป้องกันปัญหาหรือผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น และให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งกลไกกากับดูแลผลกระทบความมั่นคง
ทั้งนี้ การดาเนินการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องไม่ถือเป็นแนวเขตแดนและไม่นาไปเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับการปักปัน
เขตแดนในอนาคตด้วย
๓. กรณีมีความจาเป็นต้องก่อสร้างหรือดาเนินกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดนให้ประสานกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนดาเนินการ
๔. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่
จุดผ่านแดน (พิเศษ) และจุดอื่น ๆ โดยรอบประเทศด้วย
๕. ให้ก ระทรวงมหาดไทย สานั กงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ ยวข้องรับความเห็น ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าเมื่อมีการเปิดจุดผ่อ นปรนพิเศษแล้ว กระทรวงมหาดไทย
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรติดตามและรายงานต่อสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทุก ๓ เดือน ในเรื่องการเข้า -ออก
ของประชาชน และปริมาณการค้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ และให้
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศึกษาและเตรียมระบบการตรวจสอบติดตามการเข้า -ออกของบุคคลข้ามแดนให้อยู่ในพื้นที่
ที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งเตรียมระบบเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเข้าสู่เขตชั้นในอย่างมีประสิทธิภาพ ไปประกอบการพิจารณา
ดาเนินการด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น แก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑๓๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท ในลักษณะงบเงินอุดหนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute
of Technology : AIT) โดยให้ขอทาความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาทุนรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสานักงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรทุน
ควรพิจารณาสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
อาทิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางด้านระบบราง และควรจัดทาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดสรรทุนที่ผ่านมาเพื่อแสดง
ให้เห็นว่าผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการและส่ งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศในระดับใด เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรทุนในอนาคต
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙

นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๘ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๑๓ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลศิริราช ของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒ โครงการศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศและศูนย์อุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑.๓ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๑.๔ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๕ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่องที่ ๔-๗ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
๑.๖ โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บน้าโครงการอ่างเก็บน้าน้าปี้ จังหวัดพะเยา ของกรมชลประทาน
๒. การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จานวน ๗ เรื่อง ได้แก่
๒.๑ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติม
๒.๒ ขอทบทวนมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
๒.๓ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ ๓ (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางบนระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๔) ตั้งอยู่ที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
๒.๔ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๒.๕ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลาสาลี-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๒.๖ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๒.๗ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ บริเวณทางลอดบางพลัด ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การตั้งงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตั้งงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จานวน ๙๐ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๖๒๐.๓๕๒๑ ล้านบาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จานวน ๕,๑๕๒.๙๓๔๔ ล้านบาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จานวน ๓.๙๐ ล้านบาท และงบท้องถิ่นสมทบ จานวน ๔๖๓.๕๑๗๗ ล้านบาท
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และได้จัดส่งรายละเอียดวงเงิน
และคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการจัดทาคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
สาหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอย) ให้สานักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ

๕๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ
๑.๑ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ส่วนราชการกาหนดสาระสาคัญของประเด็นการเจรจาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
ท่าทีของไทยในการเจรจา ผลดีและผลเสีย รวมทั้งผลกระทบในการดาเนินการต่อประเทศไทย และในการเจรจาให้ยึดถือผลประโยชน์
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก นั้น ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการตามมติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
และให้ดาเนินการเพิ่มเติม (๑) ในการเจรจาหรือการจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ ให้จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วน
ของประเด็นการเจรจา กาหนดวัตถุประสงค์ ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยควรต้องได้รับ และผลกระทบในการดาเนินการให้ชัดเจน
(๒) ในกรณีการจัดประชุมหรือการเข้าร่วมประชุมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
สารัตถะเชิงรุกในทุกมิติ และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมแต่ละครั้ง และ (๓) ในกรณีการจัดทาความตกลงหรือ
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ระหว่ า งประเทศซึ่ งเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ทุ ก ส่ ว นราชการต้ อ งเสนอเรื่ อ ง
ต่อคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนามหรือการตอบรับเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนวทาง
การทาประมงในเขตแดนของภูมิภาคอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ว่าควรแบ่งเขตแดนอย่างไร สามารถทาประมงข้ามเขตได้หรือไม่
อย่างไร
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
ถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา และเสนอแนวทางผลักดันให้โครงการดังกล่าวเกิดผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกาหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาขายไข่ไก่ปลีก
ในท้องตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย
๒.๓ ให้กระทรวงการคลังชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะโดยเฉพาะสื่อมวลชนเกี่ยวกับ “หนี้ครัวเรือน
ของประเทศ” ว่า หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอย่างไร คานวณจากปัจจัยใดบ้าง และเหตุใดหนี้ครัวเรือนของประเทศจึงอยู่ในระดับที่สูง
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณากาหนดมาตรการในการดาเนินการให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษและผู้ผ่านกระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม มีอาชีพรองรับ และกาหนดมาตรการในการดูแลและติดตามพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่า นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองด้วย แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป รวมทั้ง
ให้สร้างการรับรู้ให้สังคมทราบมาตรการดังกล่าว และพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการดาเนินการดูแล
กลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งหากมีมาตรการไม่เพียงพอหรือเหมาะสมให้พิจารณาดาเนินการเสนอมาตรการในเรื่องโดยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป
๓.๒ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาเสนอการแก้ไขปัญหาที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการแก้ไขปัญหา เสนอเรื่องและประเด็นที่ต้องการการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ ไขให้หัวหน้า
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อประมวลและจัดกลุ่มปัญหานาเสนอหัวหน้าคณะรักษา
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ความสงบแห่งชาติดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ว่าการใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ นั้น เป็นการใช้อานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยไม่เพียงใช้เพื่อการรักษาความมั่นคงเท่านั้น
หากยังใช้ในเชิงสร้างสรรค์สาหรับการแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วนของประเทศด้วย
๔. ด้านสังคม มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) พิจารณาแนวทางการยกระดับสิทธิสตรี เด็ก และ
ผู้พิการในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ในสังคมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม
ในอนาคต
๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๕.๑ มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พิจารณาความเป็นไปได้และเสนอแนวทางในการก่อสร้างสถานที่จอดรถเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยอาศัยกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่สามารถดาเนินการก่อสร้า งในพื้นที่ที่มีข้อจากัดด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
๕.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) กากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจัดทาเป็นแผนภาพแสดงให้เห็นถึงแนวทางการให้บริการของศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One
Stop Service) แต่ละประเภทและความเชื่อมโยงในการส่งต่องานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหมดที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการและประชาชนผู้มาขอใช้บริการ
๕.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ในการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๕.๔ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์พายุฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้
ให้เน้นมาตรการเชิงรุก เช่น การเร่งตรวจสอบความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และการตรวจสอบระบบ
สัญญาเตือนภัยให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๕ ให้รัฐมนตรีทุกท่านร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (การช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่แล้งซ้าซากตาบลละ ๑ ล้านบาท) โครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า การซ่อม-สร้างถนน โรงเรียน
โรงพยาบาล ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อเร่งรัดดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ พิจารณาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดเงินทุน
และข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกรายย่อยที่อยู่ในตลาด หาบเร่ แผงลอย เช่น แผงค้าขายในตลาดจตุจักรว่าจะมี
แนวทางช่วยเหลือในด้านสินเชื่ออย่างไร เช่น การชะลอหนี้ การค้าประกันโดยใช้สัญญาเช่าระยะยาวหรือสินค้าเป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น
รวมทั้งพิจารณาวิธีการอานวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การจัดรถบริการเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้ปร ะกอบการ
สามารถใช้บริการได้สะดวก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบแนวทางดังกล่าวอย่างทั่วถึง
๑.๒ ให้ส่วนราชการรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
๑.๒.๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการดาเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ สัปดาห์
๑.๒.๒ ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย คนจนเมือง
และผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม รวมถึงการดาเนินมาตรการกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ รายงานผล
๕๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ความคืบหน้าในการดาเนินการ เช่น สามารถดาเนินการแล้วเสร็จจานวนเท่าใด อยู่ระหว่างการดาเนินการเท่าใด ยังไม่ได้ดาเนินการ
เท่าใด ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ เป็นต้น ให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาฐานข้อมูลของประชาชน
แต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย เพื่อนามากาหนดแนวทางการดูแลความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่น ดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดาเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ที่รัฐบาลและหน่วยงานดาเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นั้น ให้ทุกกระทรวงกาหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานของตนและสร้าง
การรับรู้ให้แก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเป็นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการ
ในลักษณะเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงบริการ เช่น การติดตั้งโทรศัพท์สาหรับบริการผู้พิการ
ทางสายตาและทางการได้ยินเพื่อใช้ในการติดต่อหมายเลขฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีตารวจ ซึ่งเป็นการจัดให้มีการบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Services Obligation : USO)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงการจัดทาประมาณการผลิตน้ามันปาล์มในประเทศให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงมากขึ้น เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการปริมาณน้ามันปาล์มของประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง โดยให้ประสานการทางานในเรื่องดังกล่าวร่วมกันอย่างใกล้ชิด
๑.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาฐานข้อมูลของประชาชนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเพื่อนามากาหนดแนวทาง
การดูแลความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนว่า ฐานข้อมูลดังกล่าวจัดทาขึ้น
เพื่อให้รัฐบาลสามารถกาหนดนโยบายและมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด
๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ให้สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และ
สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาดาเนินการเยียวยาให้ข้าราชการในหน่วยงานตนได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสม
และเป็นธรรม ตลอดจนให้สานักงาน ก.พ. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราเงินเดือน และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ทั้งระบบครอบคลุมทุกหน่วยงานให้มีอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต และให้นาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเงินเดือนแห่งชาติพิจารณาในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ นั้น ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๓.๑ ให้สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และสานัก งานตารวจแห่งชาติเร่งพิจารณานาเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการเยียวยาข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนในช่วงที่ผ่านมา
๑.๓.๒ ให้กระทรวงการคลังเร่งดาเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒.๑ เพื่อ ให้ก ารแก้ ไขปั ญหาการท าประมงผิ ดกฎหมายของประเทศไทยเป็น ไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพและ
มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๒.๑.๑ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดาเนินการเพื่อให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้มีอานาจดาเนินการหลัก โดยบูรณาการการทางานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
และสานักงานตารวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย โดยใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
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๒.๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพิจารณาดาเนินการจัดทากฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ครอบคลุมการจดทะเบียนเรือ การติดตั้งระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS)
และการตรวจสอบย้อนกลับ และสนับสนุนการทางานของคณะทางานเฉพาะกิจอย่างบูรณาการ และให้เป็นไปตามหลักสากล
ซึง่ หากกฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อาจจะพิจารณาดาเนินการโดยตราเป็นพระราชกาหนดได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
๒.๒ เนื่องจากขณะนี้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญมายังคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงให้ทุกส่วนราชการ
พิจารณาวิเคราะห์และให้ความเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่มเติม และส่งผลการพิจารณาให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะคณะทางานเพื่อศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อนาประเด็นต่าง ๆ หารือในที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมักถูกบุกรุกทาลาย
จากการเผาป่าหรือถางป่าเพื่อทาการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับสู่
สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิมด้วย
๓.๒ ปัจจุบันหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จึงให้ส่วนราชการที่มีภารกิจใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาทบทวนแนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นด้วย
๓.๓ ในช่วงที่ผ่านมาสถิติการจับกุมยาเสพติดของหน่วยงานด้านความมั่นคงมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางส่วน
พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น ให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดกากับดูแลและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในสังกัด
มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติด หากฝ่าฝืนให้ดาเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๓ (การประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๕๘/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๓ (การประชุมครั้งที่
๔๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ซึ่งได้มีการพิจารณายกร่าง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา และได้จัดทาจุลสาร “รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร” ฉบับที่ ๕ เรื่อง “การกระจาย
อานาจและการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” เพื่ อ เผยแพร่ข้ อ มู ล กระบวนการยกร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ และเนื้ อ หาสารั ต ถะในบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะใช้บังคับ
ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๔ (การประชุมครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๖๐/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๔ (การประชุมครั้งที่
๕๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งได้มีการพิจารณายกร่างบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๕ (การประชุมครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๖๕/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๕ (การประชุมครั้งที่
๖๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนร่าง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
๕๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๖ (การประชุมครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๗๐/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๖ (การประชุมครั้งที่
๖๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) พร้อมทั้งจุลสาร “รัฐธรรมนูญฉบับ
ปฏิรูปเป็นอย่างไร” ฉบับที่ ๖ เรื่อง “ความเห็นดี ๆ ที่ได้รับฟังมา” ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหาสารัตถะในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะใช้บังคับ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ตามสัญญาก่อ สร้าง กาหนดแบ่งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้า ง (พื้นที่โดยประมาณ ๑๒๓ ไร่) ออกเป็น ๔ ครั้ง
โดยกาหนดส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดได้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ในความเป็นจริงได้มีการแบ่งการส่งมอบพื้นที่ออกเป็นครั้ง
ย่อย ๆ และล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเฉพาะในขอบเขตการก่อสร้างอาคารหลักครบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่สามารถส่งมอบให้ผู้รับจ้างได้อีกประมาณ ๒๐ ไร่
๒. ปริมาณดินที่ต้องขุดเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้งหมด ๑,๑๘๐,๔๔๓ ลูกบาศก์เมตร ตามสัญญาระบุว่าผู้รับจ้างจะต้อง
ทาการขุดและขนย้ายดินไปยังพื้นที่ภายในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร ที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกาหนดให้ ซึ่งในช่วงแรก
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทาการบริจาคดินให้กับวัดและหน่วยงานราชการควบคู่ไปกับการขายทอดตลาด แต่ ต่อมา
กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งให้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระงับการบริจาคดินทั้งหมดและให้ดาเนินการขายทอดตลาด
เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การระบายดินออกจากพื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ
๓. ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน
โดยจะต้องทางานเสาเข็มเจาะ งานระบบป้องกันดินพังและขุดดินขนย้ายดิน และงานฐานรากอาคาร โดยความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้างถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๙.๑๖% (ล่าช้ากว่าแผนงาน -๕๐.๗๘%)
๔. ผู้รับจ้างได้มีหนังสื อถึงผู้ว่าจ้าง แจ้งปัญหาอุปสรรคเรื่องไม่มีที่พักดินและขอเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
และได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จากสาเหตุผลกระทบจากการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญาออกไป จานวน
๔๗๙ วัน โดยปัจจุบันกาลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสารวจราคาสินค้าเพื่อการบริโภค เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสารวจราคาสินค้าเพื่อการบริโภค เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าและความคิดเห็นของผู้ขายปลีกสินค้าในตลาดทั่วประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
และยอดขายจากการปรับราคาน้ามันเชื้อเพลิง โดยได้ออกสัมภาษณ์ผู้ขายปลีกสินค้าในตลาด ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ราคาสินค้าเพื่อการบริโภค เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั่วประเทศที่ได้ทาการสารวจ ได้แก่ ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ
เนื้อหมู เนื้อวัว ไก่สดทั้งตัว ปลาน้าจืด อาหารทะเล ไข่ไก่ ไข่เป็ด ผัก ผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร และอาหารพร้อมบริโภค
๒. การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหลังการปรับราคาน้ามันเชื้อเพลิง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เทียบกับมกราคม ๒๕๕๘) และเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทียบกับกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) รวมทั้ง
การคาดการณ์แนวโน้มราคาสินค้าใน ๓ เดือนข้างหน้า พบว่าผู้ขายปลีกสินค้าเกือบทุกประเภทส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ราคาสินค้า
ยังเท่าเดิม
๓. การเปลี่ยนแปลงของยอดขายสินค้าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ขายปลีกสินค้า
ในตลาดทั่วประเทศมีความเห็นว่า ยอดขายสินค้าในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากยอดขายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมาก จึงทาให้มียอดขายไม่ต่างกัน
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประ กอบการติดตาม ประเมินผล และ
วางแผนโครงการ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลการสารวจความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แก่
(๑) พฤติกรรมการปฏิบัติธรรมและการทาทานของครัวเรือน (๒) การรักษาศีล ๕ (๓) การน้อมนาศีล ๕ มาประพฤติปฏิบั ติ
ในชีวิตประจาวัน (๔) ผลดีการรักษาศีล ๕ (๕) การทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖) การเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๗) ความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมทากิจกรรมของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๘) ประโยชน์ของโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๙) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑๐) ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ (๑๑) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการทางาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งทาการสารวจภายหลัง
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาแล้ว ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนร้อยละ ๕๒.๓ ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านในปัจจุบัน
(มีนาคม ๒๕๕๘) ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ขณะที่ร้อยละ ๔๗.๗ ระบุว่ามีปัญหา
๒. ปัญหายาเสพติด ประชาชนเกือบครึ่งเห็นว่า ปัญหายาเสพติดที่มีในเดือนมี นาคม ๒๕๕๘ เทียบกับช่วงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการแพร่ระบาดลดลงร้อยละ ๔๖.๒
๓. ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๖.๒ ระบุว่าไม่มีปัญหา
ขณะที่ร้อยละ ๒๓.๘ ระบุว่ามีปัญหา
๔. ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนร้อยละ ๕๔.๙ ระบุว่าไม่มีปัญหา ขณะที่ร้อยละ ๔๕.๑
ระบุว่ามีปญ
ั หา
๕. ปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านที่มีโรงเรียน/สถานศึกษา ประชาชนร้อยละ ๘๑.๗ ระบุว่าไม่มีปัญหา ขณะที่
ร้อยละ ๑๘.๓ ระบุว่ามีปัญหา ส่วนการแพร่ระบาดยาเสพติดในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน/สถานศึกษา ประชาชนร้อยละ ๗๔.๖ ระบุว่า
ไม่มีปัญหา ขณะที่ร้อยละ ๒๕.๔ ระบุว่ามีปัญหา สาหรับการจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียน/
นักศึกษา ประชาชนร้อยละ ๙๔.๕ ระบุว่าโรงเรียน/สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักเรียน/นักศึกษา
๖. แหล่ งมั่ วสุ มยาเสพติด ในชุม ชน/หมู่บ้ าน ประชาชนร้อ ยละ ๔๕.๔ ระบุ ว่า ในชุม ชน/หมู่บ้ านมีแ หล่ งมั่ วสุ ม
เสพยาเสพติด /ค้ายาเสพติด โดยแหล่งมั่วสุมที่สาคัญ คือ สถานที่ปลอดคน เช่น บ้านร้าง ป่าเขา ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ บ้าน/
คอนโด/แฟลต/หอพัก ใต้สะพานที่รถวิ่ง ชุมชนแออัด และศาลาที่พักริมทาง สาหรับการซื้อยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านที่มีปัญหา
ยาเสพติด ประชาชนร้อยละ ๒๒.๙ ระบุว่าหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย
๗. เจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุน /กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ประชาชน
ร้อยละ ๑๑.๗ ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุน /เข้าไปกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะที่ร้อยละ ๔๗.๖ ระบุว่าไม่มี ในส่วน
ของการประสานงาน/ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนร้อยละ ๙๗.๘ ระบุว่ามีหน่วยงานภาครัฐประสานงาน/ร่วมมือ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีเพียงร้อยละ ๒.๒ ที่ระบุว่าไม่มีเลย
๘. การยอมรับหรือให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประชาชนร้อยละ ๙๖.๖ ระบุว่ามีการยอมรับ
หรือให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีเพียงร้อยละ ๓.๔ ที่ระบุว่าไม่ยอมรับ/ไม่ให้โอกาส
๙. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน
ร้อยละ ๙๙.๗ ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สาหรับ
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกด้าน ประชาชนมากกว่าร้อยละ ๙๙ มีความพึงพอใจ รวมทั้งประชาชน
มากกว่าร้อยละ ๙๙ มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกเรื่อง

๕๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๐. ข้ อ เสนอแนะแนวทางป้ อ งกั น /แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาอาชญากรรมที่ ส าคั ญ ประชาชนได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ ๕ อันดับแรก คือ การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสานึก และการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๔ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๔ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๗
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนาผลการสารวจไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงนโยบาย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การรับชม/รับฟังรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๑.๓ รับชม/รับฟัง และไม่ได้
รับชม/รับฟัง ร้อยละ ๘.๗ ส่วนการรับชม/รับฟังรายการเดินหน้าประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๙.๐ รับชม/รับฟัง
และไม่ได้รับชม/รับฟังร้อยละ ๑๑.๐
๒. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล ประชาชนเกินครึ่ง หรือร้อยละ ๕๙.๙ พึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากที่สุด และร้อยละ ๓๖.๓ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ส่วนความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของรัฐบาล
ประชาชนร้อยละ ๖๑.๑ มีความเชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุด และร้อยละ ๓๔.๘ มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง
๓. การรับทราบการบริหารงานโครงการเร่งด่วนที่สาคัญของรัฐบาล ประชาชนทราบเรื่องการบริหารงานโครงการเร่งด่วน
ที่สาคัญของรัฐบาลในรอบ ๔ เดือนที่ผ่านมา ๕ อันดับแรก คือ การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร้อยละ ๙๕.๙
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่า ร้อยละ ๙๔.๒ การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ร้อยละ ๙๒.๘
การบริหารจัดการและกาหนดราคาเชื้อเพลิง ร้อยละ ๙๒.๒ และการสร้างความปรองดอง/คืนความสุขให้กับคนในชาติ ร้อยละ ๙๑.๐
๔. ความพึงพอใจการบริหารงานโครงการเร่งด่วนที่สาคัญของรัฐบาล ๕ อันดับแรกที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ
ปานกลางถึงมากที่สุด คือ การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร้อยละ ๙๒.๒ การดูแลความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน ร้อยละ ๘๙.๓ การบริหารจัดการและกาหนดราคาเชื้อเพลิง ร้อยละ ๘๘.๔ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร้อยละ ๘๗.๕ และการสร้างความปรองดอง/คืนความสุขให้กับคนในชาติ ร้อยละ ๘๗.๓
๕. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล ๕ อันดับแรก
คือ ให้บริหารงานต่อไป ทาดีแล้ว บริหารงานรวดเร็ว จริงใจ ร้อยละ ๓๔.๕ ต้องการให้แก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง ร้อยละ ๓๐.๖
แก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่า ร้อยละ ๒๕.๖ แก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๑๕.๒ และแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ของนักการเมืองและข้าราชการ ร้อยละ ๑๕.๑
๖. การรับทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยและแหล่งที่ทราบ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๒.๒ ทราบเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิรูประเทศไทย โดยระบุแหล่งที่ทราบ ๓ อันดับแรก คือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ /เอกสาร/สิ่งพิมพ์ และการบอกเล่า
ของคนในชุมชน/หมู่บ้าน
๗. เรื่องที่ต้องการให้ปฏิรูปประเทศไทย เรื่องที่ประชาชนต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศไทย ๕ อันดับแรก คือ
เศรษฐกิจ ร้อยละ ๘๓.๙ การเมือง ร้อยละ ๗๐.๔ การศึกษา ร้อยละ ๕๓.๖ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๓๘.๘
และการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ ๓๓.๙
๘. ความต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๔.๐ ต้องการที่จะมีส่วนร่วม
ในการปฏิรูปประเทศไทย โดยระบุช่องทาง/วิธีการที่ต้องการมีส่วนร่วม ๕ อันดับแรก ได้แก่ ประชามติ ร้อยละ ๓๐.๕ จัดประชุม
สัมมนา/เวทีเสวนา ร้อยละ ๒๕.๖ กล่องรับความคิดเห็นที่วางไว้ที่ไปรษณีย์ ร้อยละ ๑๖.๐ ผ่านช่องทางเว็บไซต์/e-mail ร้อยละ ๑๒.๘
และสายด่วน ๑๗๔๓ ร้อยละ ๗.๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานเพื่อทาหน้าที่กากับดูแล ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มหาดไทย และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งเร่งรัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดทาโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ
ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ และนาเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ
ประกาศเชิญชวนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์
๒. เรื่องที่เป็นประเด็น /โครงการสาคัญเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและ
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
การจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย และการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมในส่วนกลาง และจังหวัด/อาเภอ
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้ดาเนินการทบทวน
สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการดาเนิ น งานของกระทรวงมหาดไทยในการขับ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล รอบ ๓ เดือ น (ระหว่า งวัน ที่ ๑๒
กันยายน-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลงานเด่นรอบ ๓ เดือน ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการงานสู่ประชาชน (๒) ภัยแล้ง
เชิงรุก (๓) ศูนย์ดารงธรรม “ศาลา”แก้ทุกข์ชาวบ้าน (๔) กระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่น เป็นธรรม ทั่วถึง (๕) เมืองสวยน้าใส คนไทย
มีสุข (๖) ผังเมืองชายแดนประตูสู่อินโดจีน (๗) เปิดตลาด OTOP สู่สากล (๘) จัดที่ดินเพื่อประชาชน สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้
(๙) ให้สัญชาติและคลินิกสัญชาติ และ (๑๐) บริการด้วยใจ รัฐวิสาหกิจไทยสู่มวลชน
๒. ผลการดาเนิน งานภายใต้ก ลุ่ม โครงการเน้น หนัก ตามนโยบายรัฐ บาล (๘ วาระมหาดไทย) ประกอบด้ว ย
(๑) ตามรอยเท้าพ่อ (๒) คนไทยรักกัน (๓) เมืองสวยน้าใส (๔) เมืองไทยน่าอยู่ (๕) ดารงธรรม ดารงไทย (๖) มหาดไทยใสสะอาด
(๗) ลดความเหลื่อมล้า แบ่งปันความสุข และ (๘) เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่สากล
๓. งานสาคัญที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด "มหาดไทยร้อยใจ คนไทย
ยิ้มได้" รวม ๑๗ งานสาคัญ ประกอบด้วย (๑) ศูนย์ดารงธรรม นาสุข แก้ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง (๒) ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่
ทั่วถึง เป็นธรรม (๓) อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ (๔) ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประชาชน
(๕) OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน และ (๖) ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
(๗) สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ (๘) ๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (๙) มอบความสุข
ทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน (๑๐) รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข (๑๑) คลองสวยน้าใส คนไทยมีความสุข
(๑๒) ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว (๑๓) สว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟ ทุกครัวเรือน (๑๔) LED สว่างไสว รับปีใหม่มหานคร
(๑๕) ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้าใช้ (๑๖) ประปาทันใจ คนไทยมีสุข (๑๗) ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่
ทุกวัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จากการประเมินผลสาเร็จในการดาเนินงานพบว่า ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและโครงสร้างระดับนโยบายที่ประชาชนมีความเชื่อต่างกัน ซึ่งจะเกิดในระดับแกนนาแนวคิด
แต่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ขณะนี้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง สาหรับการดาเนินงานในระยะต่อไปยังคงเน้นการประชาสัมพันธ์
๕๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ทาความเข้าใจกับประชาชนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์
ทาความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นขัดแย้งที่สาคัญและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศในภาพรวม
รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาปฏิรูปแห่งชาติในการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ
๑.๒ ด้านการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการพิจารณาเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
และประชาชนในหลายเรื่อง อาทิ การศึกษาวิจัย เรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... รวมทั้งมีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในเรื่องต่าง ๆ
๑.๓ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม (๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน (๖) การบริหารเศรษฐกิจ
(๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (๙) การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
๒. มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรับไปดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีต่อไป ดังนี้
๒.๑ ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ ปัญหา การแก้ไขปัญหา การปฏิรูป
ประเทศ เพียงใด
๒.๒ การเลือกตั้งที่จะทาให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงเป็นอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร ความสาเร็จ
หรือความล้มเหลว การปรองดองต้องเกิดจากความร่วมมือทุกคน รวมทั้งต้องกระทาการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามแนวทางหรือวิธีการ
ที่กฎหมายกาหนดไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ และได้นาคาสั่งดังกล่าว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๘๑ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ แล้ว ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘
และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทารัฐธรรมนูญและ
การปฏิรูป
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑.๒ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทารัฐธรรมนูญ
และการปฏิรูป สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานคณะทางานตามคาสั่งในข้อ ๑.๒ เพื่อดาเนินการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาให้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการจัดทารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศ
เหล่านั้นตามข้อ ๒ ของคาสั่งดังกล่าวภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ ด ารงต าแหน่ ง และค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการคุ รุ ส ภา คณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่ง ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่ อ ง การเลื อ กกรรมการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง
ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง
ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่สานัก
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงว่า ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี
กาหนดให้มีการจัดการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน)
ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
๒. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ และภาพรวม
ของร่างรัฐธรรมนูญ แล้วส่งผลการพิจารณาให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะคณะทางานเพื่อศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ
ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมและนาเสนอในการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงิน
การจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะดาเนินโครงการที่มี
การจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป
รายงานให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบก่อนดาเนินการจัดจ้าง และให้คณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๖๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
และให้เสนออนุสัญญาและร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ได้แก่
๑.๑ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๔ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ได้แก่
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย”
เป็น “คณะกรรมการกากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย” ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) โดยเห็นชอบให้โอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จาก “สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” มาสังกัด “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย”และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปดาเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
๔. เห็นชอบในหลักการให้ บัญญัติ บทนิยามค าว่า “สาธารณูปโภค” ไว้ในร่ างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิ น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมอบให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดาเนินการบัญญัติบทนิยามดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ของมู ล นิ ธิ ปิ ด ทองหลั ง พระสื บ สานแนวพระราชด าริ และสถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระสื บ สาน
แนวพระราชดาริ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเลือ กกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกฎหมาย แทน
ตาแหน่งที่ว่าง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ด้านกฎหมายแทนตาแหน่งที่ว่าง ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอในแนวทางที่สาม คือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อาจออกคาสั่งตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อเลือกบุคคลอื่นใด
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม หรือให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลใดแทนตาแหน่งที่ว่างได้ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงกาหนดเวลา

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สานักงานตารวจแห่งชาติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมั ติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จานวน
๒๔๐,๙๕๕,๙๖๙ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาอาคารที่พักครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน ๑๔๑ หลัง
วงเงิน ๑๖๒,๘๖๕,๑๘๔ บาท และโครงการพัฒนาห้องส้วมนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน ๑๖๐ หลัง วงเงิน
๗๘,๐๙๐,๗๘๕ บาท โดยให้จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางและขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ตามนัยระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่ มเติมให้ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท และตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นตาแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑. ให้สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณาดาเนินการเยียวยาให้ข้าราชการ
ในหน่วยงานตนได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาดาเนินการตามบทบัญญัติที่ให้อานาจ
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ ตามที่เลขาธิการ ก.พ. รายงาน
๒. ให้สานักงาน ก.พ. รับประเด็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และ ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรองรับให้การกาหนดค่าตอบแทนของผู้พิพากษาและตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรรัฐสภา
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อีกทั้งยังได้ปรากฏในร่างมาตรา ๒๑๙ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทาให้ค่าตอบแทน
ของบุคคลในองค์กรดังกล่าวสูงกว่าของข้าราชการ ไปดาเนินการเสนอความเห็นต่อคณะทางานเพื่อศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน
๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงาน ก.พ. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราเงินเดือน
และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐทั้งระบบครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท รวมไปถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน
และข้าราชการการเมือง ให้มีอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับรายได้ของภาครัฐ
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของสวัสดิการและประโยชน์ค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงให้สอดคล้องกับอานาจ
หน้าที่และภารกิจด้วย และให้นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติพิจารณาในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการอิสระ
ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

๖๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ ซึ่งประกอบด้วย การดาเนินการที่มีอยู่ของ สกท. การดาเนินการที่มีอยู่ของหน่วยงานอื่น
แผนการดาเนินการในระยะสั้น (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) และแผนการดาเนินการในระยะกลาง (ภายในระยะเวลา ๖ เดือน)
สรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินการที่มีอยู่ของ สกท. ได้ดาเนินการให้บริการข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและ
นักลงทุนในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ศูนย์บริการด้านการลงทุนในที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อแก่ผู้ประกอบการและ
นักลงทุน และการให้บริการข้อมูลและการรับคาร้องผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถได้รับข้อมูลนอกเวลาราชการได้ สาหรับการดาเนินการที่มีอยู่ของหน่วยงานอื่น ได้มี
การเปิดศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าหรือ G-point จัดโดยสานักงาน ก.พ.ร. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โดยทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) ให้ใช้พื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๙.๐๐ น. ๗ วันต่อสัปดาห์
๒. แผนดาเนินการในระยะสั้น (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) ได้แก่ การขยายขอบข่ายการให้บริการของศูนย์ฯ การบริการ
ให้คาปรึกษาและข้อมูลการลงทุน การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน และจัดหาพื้นที่ที่ทาการใหม่ของศูนย์ฯ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โดยอาจพิจารณาเช่าพื้นที่
ที่อยู่ในตาแหน่งที่โดดเด่นและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๓. แผนการดาเนินการในระยะกลาง (ภายในระยะเวลา ๖ เดือน) ได้แก่ การศึกษารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม
การจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ที่มีขนาดและสถานที่ตั้งเหมาะสม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดส่งผู้แทน
มาประจาการเพื่อให้คาปรึกษาและข้อมูลร่วมกัน และการจัดหางบประมาณและบุคลากรเพื่อบริหารจัดการศูนย์ฯ

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
ดังนี้
๑.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต เรื่อง “การบูรณาการ
ป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน)”

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑.๑.๑ ข้อเสนอในทางบริหาร สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละส่วนราชการนาข้อเสนอ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง “การบูรณาการป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน)”
ไปเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสาคัญของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตที่ได้จัดตั้งขึ้นในแต่ละส่วนราชการด้วย
๑.๑.๒ ข้อเสนอในทางกฎหมาย เพื่อให้ข้อกาหนดในข้อเสนอแนะเรื่อง “การบูรณาการป้องกันการทุจริต
ของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน)” มีผลและสภาพบังคับทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควร
นาหลักการในข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อกาหนดส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดังกล่าวด้วย
๑.๒ มาตรการป้องกันการทุจริตจากการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
เห็นควรยกเว้นมิให้นาการจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้ในงานก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่างานก่อสร้างนั้นจะมีลักษณะของงานซับซ้อนหรือมีเทคนิคเฉพาะหรือไม่ก็ตาม
๑.๓ งานศึกษาวิจัย เรื่องโครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบ
ในภาพรวมโดยเฉพาะของเอกชน
๑.๓.๑ ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย กาหนดมาตรการเสริมเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประชุมแบบเปิดเผย
๑.๓.๒ ปัญหาการจัดการโครงสร้างขององค์กรจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์อานาจ เปลี่ยนแปลง
การจัดโครงสร้างองค์กรที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างจากแบบรวมศูนย์อานาจ (Centralization) ที่ง่ายต่อการทุจริต เป็นลักษณะ
การกระจายอานาจ (Decentralization)
๑.๓.๓ ปัญหาในชั้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๔ ข้อเสนอแนะในมิติของกฎหมาย เห็นสมควรร่างกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะ ซึ่งมีเนื้อหาและโครงร่างเช่นเดียวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อขจัดขัดขวางการกระทาการอันเป็นการทุจริตซึ่งขัดขวางต่อประโยชน์ของราชการและเป้าหมายสูงสุดของการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓.๕ ข้อเสนอแนะในมิติอื่น ๆ ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและรองรับ
ต่อการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ มีการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้ าง
ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ ข้อห้ามและผลของการฝ่าฝืนต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดทาและเผยแพร่จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชุมหารือกาหนดวิธี การและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้กระทรวงการคลังจัดทารายงานผลการพิจารณาหรือ
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้วสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรี
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับผลงานด้านปราบปรามการทุจริต ด้านป้องกันการทุจริต
ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน และภาพรวมผลการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้
๖๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงานฯ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย และการบังคับใช้บทบัญญัติตามกฎหมายการขัดกัน
แห่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามรายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) การจัดสรรงบประมาณให้กับคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ช. ผลการดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และการให้
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติประจาปี เพื่อให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและ
การคานวณภาษีเงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และผลการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจาจังหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.)

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๖

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมพิจารณาตัดสินชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง ของคณะกรรมการพิจารณา
ชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๔ เรื่อง ประกอบด้วย การดาเนินคดีระหว่างส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจกับเอกชน ได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้น รวม ๒ เรื่อง และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง ได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้น รวม ๑๒ เรื่อง ตามที่สานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และแจ้งให้สานักงาน
อัยการสูงสุดส่งคาตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป
๒. สาหรับผลการประชุมพิจารณาตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ข้อพิพาทระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีเรียกร้อง
ค่าภาษีการพนันสลากกินรวบค้างชาระ (หวยบนดิน) จานวน ๑๒,๕๖๐,๔๗๔,๖๐๖.๕๐ บาท ที่ประชุมมีมติยืนตามมติที่ประชุม กยพ.
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติตัดสินชี้ขาดให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชาระค่าภาษีการพนันสาหรับ
การออกสลากกินรวบที่ได้จาหน่ายไปทั้ง ๘๐ งวด ให้แก่กระทรวงมหาดไทย โดยไม่ต้องชาระดอกเบี้ย เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกัน นั้น ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการคลังดาเนินการตามผลการประชุมหารือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๘ ซึ่ งมี ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) เป็ น ประธาน แล้ ว แจ้ งผลให้ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีทราบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติ
ของกฎหมายอยู่เสมอ โดยกาหนดประเภทกฎหมายที่จะต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม และกาหนดให้ผู้รักษาการ
ตามกฎหมายเป็นผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตามที่พระราชกฤษฎีกานี้กาหนด ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังซึ่งได้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ แล้ว
และเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ อีกทั้งไม่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงควรที่จะต้องมีการพิจารณาแก้ไขโดยตัดมาตรา ๑๑ วรรคสาม ของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็น
การกาหนดบทบัญญัติยกเว้นเงินที่ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องตราเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ไปหารือ
ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของสถาบันการเงิน องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ
ตลาดเงิน และตลาดทุนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายในส่ วนของ
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ และกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ หากวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่
ไม่ถึงตามระยะเวลาที่กาหนด หรือมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยกาหนดให้การผลิตอาหารเพื่อจาหน่ายทุกประเภทต้องจัดให้มีสถานที่
และระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุงหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิต การจาหน่าย การนาเข้า และการ
ส่งออกอาหารให้สอดคล้องกับการกาหนดประเภทของอาหาร ปรับปรุงกระบวนการควบคุมอาหาร ควบคุมฉลากหรือเอกสารกากับ
อาหาร และควบคุมการโฆษณาอาหาร รวมทั้งปรับปรุงบทกาหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้กลไกการ
ควบคุมและกากับดูแลความปลอดภัยอาหารสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบต่ออานาจหน้าที่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่ วยงานตามกฎหมายในการรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกไปต่างประเทศ แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ เพื่อกาหนดบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้ าที่ กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจะต้องดาเนินการตามหลัก
ทัณฑวิทยา หลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมาย ตลอดจนข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศ และส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการบาบัด ฟื้นฟู พัฒนา
ระบบพฤตินิสัยผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวด้วย ตลอดจนมุ่งเน้นการอบรมแก้ไขพฤตินิสัยและสร้างโอกาส
ให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทาความผิดซ้าอีก และข้อสังเกตของส่วนราชการ
๖๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตรวจเรือนจาและคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การกาหนด
ตาแหน่งเจ้าพนักงาน การกาหนดค่าตอบแทนของเจ้าพนักงาน การกาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน การจาแนกและมาตรฐาน
เรือนจา การทาสัญญาจ้างเอกชนเพื่อดาเนินการใด ๆ ที่เป็นภารกิจและอยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ สิทธิของผู้ต้องขัง
การลดวันต้องโทษจาคุก อนามัยของผู้ต้องขัง รวมถึงวินัยและบทลงโทษผู้ต้องขัง เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่ง
ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้มีกลไกทางกฎหมายในรูปของคณะกรรมการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อกาหนดมาตรฐาน
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกาหนดการเรียกเก็บ งด หรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา ทาลาย และเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งกาหนด
แนวทางในการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของภาคเอกชน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ งเกี่ย วกับ ร่า งมาตรา ๕ ที่ใ ห้ส ถาบัน มีห น้า ที่
ในการให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว อาจทาให้เกิด
ความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานได้ ร่างมาตรา ๙ ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ควรกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการเปิดเผย
ข้อมูลไว้ในร่างพระราชบัญญัติแทนการใช้ข้อความว่า “ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด” และร่างมาตรา ๑๑
ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรกาหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจน
และควรมีคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย เช่น ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือ ผู้แทนจาก
สถานพยาบาลที่มีการให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
๒๕๕๘

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่ ว งเดื อ นเมษายน
เมษายน ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ร วม ๓ ครั้ ง มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๙๖

๑๐๐
๘๐

๗๐

๖๗

๖๐
๔๐
๒๐
๐
๗ เม.ย. ๕๘

๒๐ เม.ย. ๕๘

๒๘ เม.ย. ๕๘

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๕๐๐
๓๔๒

๔๐๐
๒๔๔ ๒๒๕

๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๔๐๘
๒๓๙

๒๙๑

๒๓๓

๑๐๘

๐
๑๖, ๒๓ ๓๐
ก.ยย. ต.ค.
๕๗
๕๗

๗๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๕
พ.ย.
๕๗

๓๐
ธ.ค.
๕๗

๓๑
ม.ค.
๕๘

๒๘
ก.พ.
๕๘

๓๑
มี.ค.
๕๘

๓๐
เม.ย..
๕๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๖๗ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๔๖ เรื่อง วาระประธานแจ้ง๓ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๔๖ เรื่อง (๖๒.๖๖ %)
146

ป, 3

วาระประธานแจ้ง ๓ เรื่อง (๑.๒๙ %)
วาระอือ,่น17ๆ ๑๗ เรื่อง (๗.๓๐ %)
พ, 67

วาระเพื่อพิจารณา ๖๗ เรื่อง (๒๘.๗๕ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๒๕๕๘)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๑๓ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา
๖๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๕๗ เรื่อง วาระจร ๑๐ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๔๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๔๐ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
ษณะของการเสนอ
การเสนอ
จํานวนเรื่อง

๑๔๐

๑๕๐
๑๐๐
๕๐

วาระปกติ
วาระจร

๕๗
๑๐

๖

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๑๓ เรื่อง

๗๒ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ประเภทวาระ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๓ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
ศธ.
สธ.
อก.
พศ.
สว.
สผ.
สม.
ปช.
ตช.
ตผ.
สสป.
สช.
สลธ.คสช.
อส.

๓๘

๗
๒
๗

๔
๔

๑
๓

๐

๑๕

๖
๖

๒

๒๐

๗

๓

๑
๑
๑

๑๕

๔

๒

๒๒

๘
๘

๖

๒

๒๐

๘

๔

๖

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

จํานวนเรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท

๗๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๙๕ เรื่อง
๘๓.๖๙ %
เรื่องกฎหมาย
๓๘ เรื่อง
๑๖.๓๑ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐ บาล จานวน ๑๔๐ เรื่อง และเรื่องที่ ไม่ส อดคล้องกับนโยบายรัฐ บาล จานวน
๙๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐฐบาล,
บาล
๑๔๐60.09%
เรื่อง
140,
๖๐.๐๙ %

งที่ไม่สองกั
อดคล้
ไม่เรืส่ออดคล้
บ อง
กับนโยบายรั
นโยบายรั
ฐบาล,ฐบาล
๙๓ เรื่อง
93, 39.91%
๓๙.๙๑ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

๗๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
บาลและด้
และด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๕๐
๔๐

๓๗

๓๕

๒๘

๓๐
๒๐
๑๐
๐

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

๑๑
๐
(๑)

(๒)

(๓)

๔
(๔)

๙

๗
(๕)

(๖)

(๗)

๑

๒

(๘)

(๙)

๖
(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้
บาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่
รราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท

๗๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๒๕๕๘)

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๕๐

๔๓
๓๖

๔๐
๓๐

๓๐
๒๔

๒๐
๑๐
๐

๕
(๑)

(๒)

(๓)

(๑๑) ด้านสังคม
(๓๓) ด้านการเมืองการปกครอง
(๕๕) ด้านการต่างประเทศ

๒

(๔)

(๕)

(๒) ด้านเศรษฐกิจ
(๔) ด้านความมั่นคง
(๖) ด้านสิง่ แวดล้อม

รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เรื่อง

๗๖ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

(๖)

ด้าน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เเข้ข้าสู่การประชุมคณะ
คณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภู
การ มิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๓๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะ
ณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ

ภาคกลาง
จํานวน ๘ เรื่อง
๒๕.๘๑ %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จํานวน ๕ เรื่อง
๑๖.๑๓ %

ภาตใต้
จํานวน ๕ เรื่อง
๑๖.๑๓
๑๖ %
ภาคตะวันตก
จํานวน ๑ เรื่อง
๓.๒๒ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๘ เรื่อง
๒๕.๘๑ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๔ เรื่อง
๑๒.๙๐ %

รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท

๗๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๒๕๕๘)

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๒
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๒๐ ๑๑
๑๔
๗
๑๐
๔
๐

๑๓ ๗ ๙

๑๖
๕

๕

๑

๗

๘

๑๓
๔

๑๑

๔

๒ ๔

๑

๒

นร. กห. กค. กต. กก. พม
พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ.
สธ อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน

คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
- คณะกรรมการอํอํานวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหาร
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (The 2nd World Irrigation Forum and the 67th
International Executive Council Meeting)
- คณะทํทํางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศ

๗๘ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๐. ร่าางพระราชบั
งพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของ
ารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเมษายน ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่
การพิจารณาและเป็นมติคณะรั
ะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ
๑.

เลขที่หนังสือยืนยัน/

ชื่อเรื่อง

วันเดือนปีที่มีมติ
๑๔๕๙๔/๕๘
๑๔๕๙๔ [๒๘/๐๔/๒๕๕๘]

๒.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พพ.ศ. ....

๓.

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๕๐๕/๕๘
๑๓๕๐๕ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๔.

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พพ.ศ. ....

๑๒๔๗๖/๕๘
๑๒๔๗๖ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๕.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๔๖๘/๕๘
๑๒๔๖๘ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๖.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พพ.ศ. ....

๑๒๔๐๕/๕๘
๑๒๔๐๕ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๗.

ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พพ.ศ. ....

๑๒๒๓๖/๕๘
๑๒๒๓๖ [๐๗/๐๔/๒๕๕๘]

๑๓๗๐๒/๕๘
๑๓๗๐๒ [๒๐/๐๔/๒๕๕๘]

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยัยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
บกษา จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๓๒
๓๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท

๗๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๒๕๕๘)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี
ษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ.
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มีจํานวน ๔๗ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กําหนด

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

๘๐ สํานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง
๒

ประกาศ
๒
๔
๑

๑
๒
๑
๑

๒
๕
๑

๒

๑
๕
๒
๘
๑
๖
๗

๑๓

๑๘

๙

ระเบียบ

กฎ ก.พ.

เบ็ดเตล็ด

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐๐ เมษายน ๒๕๕๘)

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

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
สว.
สผ.
สม.
ปช.
พศ.
ตช.
ตผ.
สช.
สสป.
สลธ.คสช.
อส.

ชื่อเต็ม
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตรวจเงิ
ตรวจเงินแผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท

๘๑

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th

