คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้ง เป็น ต้น ดังนั้น มติคณะรัฐ มนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
"โครงการบ้านยั่งยืน" (ร่าง) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ รายงานการจัดทําโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (โครงการ Smart Driver Model) และเส้นทางการปฏิรูป เป็นต้น สํานักเลขาธิการ
คณะรั ฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้ จะเป็ นประโยชน์ ในฐานะเป็นข้อมู ลประกอบการบริ หารราชการแผ่ นดิ นของ
คณะรัฐ มนตรีและการปฏิบัติร าชการของสํา นัก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี รวมทั้งเป็น การสร้า งความรับ รู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิงหาคม ๒๕๕๘

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๒๗๖๕๗/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๑

๒๗๗๑๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๑

๒๗๙๗๐/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๖๓๒/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]

๑
๒

สรุ ป สถานการณ์ แ ละการปฏิ บั ติ ต่ อ เหตุ ร ะเบิ ด แยกราชประสงค์ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ว(ล) ๒๘๘๕๒/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
สิงหาคม ๒๕๕๘
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิด ว(ล) ๒๙๖๐๕/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
บริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง -ข่า ครั้งที่ ๗ "ขิง-ข่า
เพื่อชีวิต" (The 7th International Symposium on the Family ZINGIBERACEAE : Gingers
for Life)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมสรรพากร
พ.ศ. ....
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุ ป ผลการดาเนิ น งานโครงการเฉลิ มพระเกีย รติส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๓

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
การขอความเห็ นชอบต่อร่ างเอกสารที่จะมีการรั บรองระหว่างการประชุมระดับสู ง ๒๘๙๑๒/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ReCAAP
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ๒๙๘๐๓/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
และร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชน พ.ศ. ....
แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๙๖๘๗/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๔
๔
๕

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ า ยประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง ๒๖๙๘๕/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจาการ)

๕

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดทาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุ ม ๒๖๙๕๔/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
ระหว่างไทย–สาธารณรัฐเกาหลี

๖

-ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับดําเนินโครงการ ASEAN-German
Programme on Response to Climate Change in Agriculture and Forestry
(GAP-CC), Module II : ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN Biocontrol)
บัน ทึกความเข้า ใจระหว่า งสํา นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและองค์กร Global Green Growth Institute (GGGI)
รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COMMIT ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมระดับรัฐมนตรี
COMMIT ครั้งที่ ๔
กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific
Pacific Alliance) รับไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จี
งไทย น ครั้งที่ ๕
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ในกรอบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านการคมนาคมขนส่ งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
การให้ความช่วยเหลือเมียนมากรณีอุทกภัย
เอกสาร Declaration of San Jose ที่จะรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรี
ต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา
ครั้งที่ ๗ ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา
ผลการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมไทย–ลาว
นการคมนาคมไทย
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒
การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN
Economic Community 2025 Blueprint)
การรับรองร่างแผนงานอาเซียน-รัรัสเซียด้านการค้าและการลงทุนหลังปี ๒๐๑๕
การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน Cooperative
Aviation Security Programme, Asia/Pacific Region (CASP-AP)
(CASP Phase I I ระหว่างประเทศไทย
กับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (IInternational Civil Aviation Organization - ICAO)
ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขงโขง
th
ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ (8 Mekong-Japan Industry and
Government Dialogue) ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรี
กรอบความร่ว มมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี
ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗
th
(7 Mekong-Japan
Japan Economic Ministers Meeting) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี
โขง ่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
th
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (7 Mekong--Japan Economic Ministers Meeting)
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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๑๐
๑๐
๑๑

๒๘๘๗๗/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๘๗๗
๒๘๘๕๓ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๘๕๓/๕๘

๑๑
๑๒

๒๘๙๓๐ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๙๓๐/๕๘

๑๓

๒๙๓๕๕ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
๒๙๓๕๕/๕๘

๑๓

๒๙๕๐๐ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
๒๙๕๐๐/๕๘

๑๔

-๓การประชุม UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture : ๒๙๕๑๗/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
"Building a New Partnership" และร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม–การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่
การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง ๒๙๕๘๐/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยการเข้าร่ว มการฝึกคอบร้าโกลด์ ของกองทัพสิงคโปร์
ในราชอาณาจักรไทย
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ๒๙๕๕๘/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิจิ

๑๔

๑๔

๑๕

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๒๖๙๔๕/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย "โครงการบ้านยั่งยืน"
๒๗๑๘๑/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
การจัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม
แนวทางการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ๒๘๐๗๗/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
ตามมาตรการใหม่

๑๖
๑๖
๑๖

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้ อ ยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย ๒๘๙๙๓/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ....

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้ม แข็ง และความพร้อ มแก่ แรงงานไทย
และร่ ว มพั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป

๑๗

-๔๓.๗ แก้ ปัญหาการไร้ที่ดิ นท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้ า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๒๘๓๒๔/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๑๙

ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ๒๗๒๘๗/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
พ.ศ. ....

๑๙

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานทีม่ ีทกั ษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่ อนบ้ านและวั ฒนธรรมสากล
และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลั กประกันสุ ขภาพครอบคลุ ม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค

๒๗๙๔๔/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๒๐

-๕๕.๓ เสริม ความเข้ม แข็ง ของระบบเฝ้า ระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
สรุปผลการประชุม ASEAN Plus Three Health Ministers' Special VDO Conference ๒๘๕๓๙/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
on the Threat of MERS-CoV in the Region

๒๑

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษ ๒๘๐๘๘/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
เฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนองท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไทศรีนครินทร์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้น
ค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานการจัดทาโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการป้องกัน ๒๗๙๘๓/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
การเกิดอุบัติเหตุ (โครงการ Smart Driver Model)

๒๒

๒๒

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ร่างพร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ๒๘๓๓๕/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)

๒๒

๕.๖ ป้อ งกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การ
ปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการประชุมคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘
รายงานการตรวจสอบสินค้านาเข้าและมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น
การเข้าเป็ นสมาชิกผู้ ก่อตั้งของประเทศไทยในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชีย
ผลการประชุ มคณะกรรมการพั ฒนาขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ
(กพข.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

๒๗๑๘๕/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๒๔

๒๘๙๐๗/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
ว(ล) ๒๘๙๑๘/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๖๘๒/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]

๒๔
๒๕
๒๕

๒๙๓๖๘/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๒๖

๒๖๙๐๕/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๒๖

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่ อ นโยบายงบประมาณกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

-๖๒๗๙๕๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๒๖

ว ๒๖๑/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๒๗

ว ๒๖๖/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
ว ๒๖๓/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]

๒๗
๒๗

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินมาตรการสาคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือ ๒๗๐๗๖/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินการ ๒๘๙๐๙/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
สนั บสนุ น การจั ดหาเครื่ องจั กรกลการเกษตรให้ แก่ กลุ่ มสหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร
ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

๒๘

การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวทางการดาเนิ นงานและการปรั บปรุงปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๒๘

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๒๗๙๘๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๒๙

๒๗๑๑๙/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๒๙

๒๘๒๐๘/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๓๖๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๓๘๑/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๐๖๔/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๓๐
๓๑
๓๑
๓๑

๒๗๙๑๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๓๒

๒๗๖๕๙/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
การสนับสนุนมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
รายงานการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ๒๘๐๘๙/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
ภัยพิบัติ
รายงานสถานการณ์น้าและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ๒๘๕๒๖/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๒ จังหวัด

๓๒
๓๓

รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทย

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
(ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ การท่องเที่ย วไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และแผนปฏิบั ติการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
มาตรการส่ ง เสริ มการถ่า ยทาภาพยนตร์ ต่า งประเทศในประเทศไทยในรูป แบบ
มาตรการคืนเงิน (Cash Rebate)
รายงานผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ ปั ญ หาน้ า ท่ ว มในฤดู ฝ นและปั ญ หาขาดแคลนน้ า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล

๓๓

-๗๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๒๙๕๕๖/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๓๔

๒๗๖๘๔/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๓๕

๒๗๙๐๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๑๑๕/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๕๐๕/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๘๖๔/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]

๓๕
๓๖
๓๖
๓๗

๒๗๗๒๕/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๓๘

การลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่สามเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้ าภายใต้กรอบ ๒๗๒๔๘/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
ความตกลงอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี

๓๙

ผลการดาเนินงานของกรมการบินพลเรือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาไตรมาสที่ ๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
ข้อสั่ งการของหัว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน๒ กันยายน ๒๕๕๗)
การตรวจสอบรับรองพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน
ขยายพื้นที่เป้าหมายและวงเงินในการดาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘
รายงานการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่ม ขี ด ความสามารถของผู้ประกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๖.๑๘ ส่ งเสริ ม ภาคเศรษฐกิ จดิ จิทัล และวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมื อทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

-๘๒๘๑๘๘/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๓๙

๒๗๙๕๘/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๘๙๗/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]

๔๐
๔๐

๒๘๖๙๑/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]

๔๐

รายงานผลการดาเนิ นการตามข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรี (การกาหนดแนวทาง ๒๖๙๖๖/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
ในการแก้ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนบริเวณชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน)
ผลการประชุ มคณะกรรมการร่ วมระดั บ สู งระหว่ างไทย-เมี ยนมา เพื่ อการพั ฒนา ๒๘๐๙๘/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC) ครั้งที่
ผลการประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ๒๙๕๙๕/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๔๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ๒๗๘๘๕/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

๔๔

การแก้ไขอัตราอากรสินค้าในตารางการลดภาษีรายสินค้าแนบท้ายพิธีสารฉบับที่สาม
เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ญี่ปุ่น
การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานเพื่อดาเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา
ด้านการค้า และการลงทุน ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐ (2016-2020 Work Plan to Implement
the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment)
การรั บรองร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงด้านการค้าสิ นค้าอาเซียนอินเดียและการรื้อฟื้นคณะกรรมการเจรจาการค้าอาเซียน–อินเดีย

๗.๒ พั ฒนาศั กยภาพในการแข่ งขั นของผู้ ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จาก
ฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน

๔๒
๔๓

๘. การพัฒนาและส่ งเสริม การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือ
ใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและพัฒนา

-๙๘.๔ ส่ง เสริม ให้โ ครงการลงทุน ขนาดใหญ่ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึก ษาวิจัย และพัฒ นา 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. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
ขอความเห็ นชอบการเพิ่มพื้นที่การดาเนิ นงานโครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของ ๒๗๐๘๘/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
แผ่นดิน" และ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้าหมัน
จังหวัดเลย
ขอความเห็นชอบโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora ๒๘๑๐๕/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
and Fauna in Production Landscape

๔๕

๔๕

๙.๒ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนสาหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๒๘๒๒๙/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
ทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

๔๖

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
๑๐. การส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธ รรมาภิบาล
และการป้ องกั นปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ว ๒๕๕/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
ว ๒๖๐/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
ว ๒๖๕/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
ว ๒๗๓/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
๒๗๒๔๖/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๕๐

- ๑๐ ๒๘๓๗๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๙๑๑๗/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๙๕๓๗/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
ว(ล) ๒๗๒๕๕/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๑๗๕/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๕๐
๕๑
๕๑
๕๑
๕๑

๒๘๑๘๒/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๕๒

๒๘๐๘๗/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๕๒

ว(ล) ๒๘๒๒๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๕๒

๒๘๒๔๑/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]

๕๓

ว ๒๖๔/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]

๕๓

ว(ล) ๒๙๐๓๓/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
๒๙๕๐๕/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๕๓
๕๔

ว ๒๗๔/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๕๔

ว ๒๗๒/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
๒๙๕๒๔/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๕๔
๕๕

๒๙๘๒๕/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]

๕๖

การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มี ๒๗๙๖๔/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
การประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๐๙๓/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (ให้สานักงาน ๒๘๐๒๗/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
อัยการสูงสุดสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอ
สาหรับการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕๖

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตารวจกองประจาการ)
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย)
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘
พิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก บทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติ
ได้ ทั น ที ที่ ค วามตกลงว่ า ด้ ว ยการอ านวยความสะดวกทางการค้ า มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
(Category A) และบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ
(Category B) และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับตัวสาหรับความตกลงว่าด้วยการอานวย
ความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation : TFA) ภายใต้องค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
รายงานความคืบ หน้ าการดาเนิ นงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และขอส่ง
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ)
เส้นทางการปฏิรูป

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
๕๗
๕๗

- ๑๑ ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
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
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ เครือข่าย
ต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไข ๒๘๗๒๘/๕๘ [๑๘/๐๘/๒๕๕๘]
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยซ่อมอากาศยาน จานวน ๕ ฉบับ
๒๙๓๒๖/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๕๘

๕๘

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
ความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดลั กษณะของข้อมู ล การบริห ารสิ ท ธิที่จ ะท าการลบหรื อ
เปลี่ ย นแปลง และลั ก ษณะของงานหรื อส าเนางานอั น มี ลิ ขสิ ท ธิ์ ที่มี ก ารลบหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว
พุทธศักราช ๒๔๘๙
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ร่างกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกาหนด
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ รวม ๒ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

๒๖๙๒๐/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
๒๖๘๓๐/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๕๙
๕๙

๒๗๒๐๙/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๕๙

๒๖๙๐๙/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๖๐

๒๗๐๙๒/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๖๐

๒๗๒๗๖/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]

๖๐

- ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ๒๗๑๐๙/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๘๑๙/๕๘ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
(แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทาการศาลปกครองในภูมิภาค)

๖๑
๖๑

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 น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดีทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ร่า งกฎกระทรวงก าหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และอั ต ราในการจ่ า ยค่า ตอบแทน ๒๘๑๙๖/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงิน
มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖๒

-  ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปกั
ไป บประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖.มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
แนกตามคว
องกับนโยบายรัฐบาลและ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาล
านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีและร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๗

๖๘
๖๙
๗๐
๗๐

๗๑
๗๒
๗๒
๗๓






   

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ "ขิง-ข่า เพื่อชีวิต" (The 7th International
Symposium on the Family ZINGIBERACEAE : Gingers for Life)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต”
th
(The 7 International Symposium on the Family ZINGIBERACEAE : Gingers for Life) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ประเทศไทย โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเลือกจากนานาชาติ
ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทรงเป็น “พระมารดา
แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และเพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ปีพระราชสมภพครบ ๖๐ พรรษา ซึ่งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สาคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับพืชวงศ์ขิง-ข่าและวงศ์ใกล้เคียง สูก่ ารอนุรกั ษ์
อย่างยั่งยืน และนานาประเทศจะได้รับทราบบทบาทความเป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมือง
ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ระดับประชาคมอาเซียนและระดับโลก
๒. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอบรับ
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยจะทรงมีพระราชดารัสเปิดการประชุมและจะทรงแสดง
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ขิง-ข่า ในวัฒนธรรมไทย” รวมทั้งทรงประทับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “The World of Gingers : What
We Know, What We Do Not Know, and What We Must Know.” โดย Professor Dr.W. J.Kress, Smithsonian Institution,
USA. (Chairman of International Scientific Committee) และทอดพระเนตรผลงานวิจัยและนิทรรศการด้วย
๓. คาดว่ าจะมี ผู้ เข้ าร่ วมการประชุ ม ฯ จ านวน ๒๕๐ คน ประกอบด้ วย นั ก วิ ชาการ นั กวิ จั ย ทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมสรรพากร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมสรรพากร
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาหนึ่งร้อยบาท หนึ่งชนิด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่ภารกิจของกรมสรรพากรให้เป็นที่
รู้จักของประชาชนทั่วไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๐
เริ่มดาเนินการโครงการตั้งแต่เตรียมก่อนปีการจัดการแข่งขัน ๒ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีการจัดการแข่งขันปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศให้นานาชาติได้รับทราบและ
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากยิ่งขึ้นอันจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและชาวไทยโดยส่วนรวมต่อไป
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๑.๒ อนุมัติงบประมาณให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดาเนินการจานวน
๖๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สสวท. จะใช้งบประมาณของ สสวท. ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนานักเรีย น
และจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ประจาปี ๒๕๕๘ จานวน ๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท และขอ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๖๒,๐๓๗,๐๐๐ บาท
๒. ส่วนเรื่องงบประมาณในการดาเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ สสวท. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายดาเนินงาน จานวน ๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สานักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงาน ผลผลิต
และงบรายจ่ายดังกล่าวรองรับไว้แล้ว จานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ สสวท. คานึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและรายได้จากแหล่งอื่นที่จะได้รับในการดาเนินโครงการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว
ให้ สสวท. ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรพิจารณาใช้งบประมาณตามความจาเป็นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและ
ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี รวมทั้งควรมีมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจเยาวชน
ที่มีศักยภาพด้านวิชาการให้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ประกอบอาชีพที่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเยาวชน
รุ่นหลัง อาทิ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ นอกจากนี้ เห็นควรนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดการแข่งขันไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร สื่อการสอนและคุณภาพของผู้สอน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิชาเคมี
อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ ๒๑ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักรไทยแท้แท้” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยคณะศิลปินนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
กรมศิลปากร ณ โรงละครรอยัล อัลเบิร์ท ฮอลล์ กรุงลอนดอน ตลอดการแสดงโขนผู้ชมได้ให้ความสนใจในเนื้อหาสาระของเรื่อง
เครื่องแต่งกายโขน เครื่องประดับ และความอ่อนช้อยของการใช้มือจีบและการตั้งวงซึ่งมีความงดงามตระการตา รวมถึงการบรรเลง
ดนตรีที่มีความไพเราะ เสียงพากย์และลูกคู่ร้องบท รวมถึงแสง สี เสียง ฉากที่สร้างความงดงาม สร้างความประทับใจและความชื่นชม
อย่างมาก โดยได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องตลอดการแสดงจากผู้ชม
๒. เทศกาลภาพยนตร์ไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์
แห่งอังกฤษ (BAFTA) โดยจัดฉายภาพยนตร์ไทยคุณภาพที่ได้รับความนิยม รวม ๗ เรื่อง ณ โรงฉายภาพยนตร์ Princess Anne Theatre
ของ BAFTA ประกอบด้วย คิดถึงวิทยา แผลเก่า เกมปลุกผี ต้มยากุ้ง ๒ ปู่สมบูรณ์ ภวังค์รัก พระมหาชนก (แอนนิเมชั่น) สาหรับพิธี
เปิดเทศกาลภาพยนตร์ไทยมีขึ้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เริ่มด้วยการกล่าวเปิดของเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ตามด้วย
การฉายภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยา และการให้สัมภาษณ์ของผู้กากับภาพยนตร์และนักแสดงนาโดยสื่อมวลชนและผู้สนใจ นับว่า
การฉายภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาในวันเปิดเทศกาลครั้งนี้ ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

๒
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๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปสถานการณ์และการปฏิบัติต่อเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติ ต่อเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ ตามที่รองนายกรั ฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรายงาน สรุปได้ว่า ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หลังเกิดเหตุหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยกองกาลังรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ย กองทั พ ภาคที่ ๑ ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ตรวจสอบพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด เหตุ และอ านวยความสะดวกในการน าผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
ส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
๒. มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ การปิดล้อมพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก
การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งการคลี่คลายสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและชาวต่างประเทศ
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ทาความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนและต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่า วได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการใช้สถานการณ์ดังกล่าวเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับประเทศ
และประชาชนต่อไป เช่น การรณรงค์ใช้ถ้อยคาที่จะสร้างภาพพจน์และความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่ประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นต้น
๔. มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์อานวยการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ดังกล่าว และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งศูนย์อานวยการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิต
และผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยดาเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของทางราชการ รวมทั้งไม่เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า
๑.๑ จากการตรวจสอบข้ อ กฎหมายและระเบี ย บเกี่ ยวกับ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อเยี ยวยาผู้ ที่เ สี ยชี วิ ตและ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีหลักการที่แตกต่างกันระหว่างคนไทย
และชาวต่างชาติ เช่น ชาวต่างชาติที่เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือสูงสุดประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะที่คนไทยได้รับการช่วยเหลือ
สูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือในอัตราที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับกรณีการช่วยเหลือชาวต่างชาติ
๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวงเงินที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาว่า ควรพิจารณาเทียบเคียงกับวงเงินที่บริษัทประกันภัยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
๑.๓ หลักในการพิจารณา (๑) วงเงินช่วยเหลือควรเหมาะสมและเพียงพอกับความสูญ เสีย ของผู้เ สีย หาย
(๒) ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อ ป้อ งกัน การตรวจสอบในอนาคต และ
(๓) กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ ควรชดเชยทั้งในส่วนค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีชาวต่างชาติที่กลับไปรักษาตัวที่ประเทศของตนเอง
๒. ให้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน รับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ไปประกอบการพิจารณาต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

ทั้งนี้ ควรให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จก่อนที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะเดินทาง
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ นี้
๓. ให้กระทรวงคมนาคมประสานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พิจารณาความเป็นไปได้ในการยกเว้น
ค่าบัตรโดยสารสาหรับญาติผู้เสียชีวิตหรือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องเดินทางมายังประเทศไทยและเดินทางกลับประเทศ และ
การยกเว้นการเก็บค่าขนย้ายร่างผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติ

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมระดับสูงในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ReCAAP
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทาอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement
on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre : ReCAAP ISC) มีสาระสาคัญ
(๑) สนับสนุนให้หน่วยประสานงานของรัฐภาคีแต่ละฝ่ายร่วมมือกับ ReCAAP ISC อย่างใกล้ชิด (๒) เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทางาน
ประกอบด้วยผู้แทนของรัฐภาคีทาหน้าที่จัดทาแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ReCAAP ISC เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ
(๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ ReCAAP ISC ในการปราบปรามโจรสลัดและการปล้นเรือในทะเล
ร่วมกับภูมิภาคอื่น และ (๔) เน้นย้าถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศนี้เข้าร่วม
เป็นภาคีความตกลง ReCAAP ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารตามข้อ ๑
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ใ ห้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสั มพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่ า งประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก าหนดวิ ธี ก ารแจ้ ง การชุ ม นุ ม สาธารณะ พ.ศ. .... และร่ า งประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... และ
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดวิธีการแจ้งการชุมนุม
สาธารณะ และกาหนดเครื่องมือควบคุมฝูงชน ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ควรอานวยความสะดวกให้แก่ผู้แจ้งและไม่ใช้วิธีการซ้าซ้อน
จนเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้แจ้ง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไปพิจารณาแนวทางการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
มีมาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม และประชาชน
๓. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปให้ตระหนัก รับทราบ และเข้าใจถึงประกาศดังกล่าวอย่างทั่วถึง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่สาหรับการรับแจ้งผ่านวิธีการต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถรับการแจ้งได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการตอบรับและยืนยันการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับช่องทางการแจ้งทั้ง ๓ ช่องทาง ได้แก่
(๑) แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง (๒) แจ้งทางโทรสาร และ (๓) แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารจัดการดูแลการชุมนุมสาธารณะสามารถให้ความคุ้มครองทั้งแก่ประชาชนที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะและ
ประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังสามารถกาหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเตรียม
ความพร้อม แก้ไขสถานการณ์ ตลอดจนฟื้นฟูการชุมนุมสาธารณะได้เป็นอย่างดีต่อไป และเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายบัญญัติ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางการใช้กาลัง
มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับเจ้าหน้าที่ในการดูแลและรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นควรกาหนดให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักสากลและเป็นที่ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เห็นควรให้
ความสาคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแผนฯ อย่างเป็นสากล และให้มีการอบรมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ และในร่างแผนฯ ซึ่งระบุคาว่า “ส่งเสริม” ควรมีความชัดเจนว่าจะส่งเสริม
เรื่องใด มีมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริม เพื่อให้สะท้อนกับหลั กการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ การยิงกระสุนยาง ควรกาหนดให้กระทาได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ รวมถึงการใช้
น้าฉีด ควรมีการเตือนก่อน และควรตัดข้อความว่า “และระมัดระวังอย่าฉีดน้าไปยังบริเวณอวัยวะที่บอบบาง เช่น ดวงตา เป็นต้น”
ออก ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการปรับปรุงแผนฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามแผนฯ สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษากฎหมายและวิธีการควบคุมการชุมนุมสาธารณะของต่างประเทศ ซึ่งผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แล้วนาเสนอข้อมูลดังกล่าวพร้อมตัวอย่างวีดิทัศน์การดูแลการชุมนุมของประเทศต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใช้เป็น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนได้รับทราบต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น (ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจาการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒๒๗,๕๓๕,๘๙๐ บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่า ยในการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงทหาร
กองประจาการ ตามที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย–สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (Comprehensive
Economic Partnership Agreement : CEPA) ระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีภายหลังการจัดทาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และข้อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการจัดทา CEPA ได้แก่ (๑) เตรียมพร้อมล่วงหน้าสาหรับการเปิดเสรีที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่มีความอ่อนไหว
อย่างยิ่ง ในมุมมองในระยะยาว และเป็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งมาตรการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกับการสนับสนุน
เชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง (๒) เพิ่มความจาเป็นด้านเศรษฐกิจเพื่อจัดทา CEPA ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี โดยกระชับความร่วมมือ
ของทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และ (๓) สิ่งสาคัญคือ ต้ องพยายามอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจจาก
การจัดทา CEPA รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีที่ยังต่าอยู่
ผ่านการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม และมอบหมายให้คณะทางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศพิจารณาความพร้อมและ
ความเป็นไปได้ที่จะผลักดันการเจรจา CEPA ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้คณะทางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกี่ยวกับการศึกษาถึงผลกระทบเชิงลบทั้งมิติทางเศรษฐกิจและสังคม
หลังการจัดทาความตกลง CEPA และเปรียบเทียบผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ การจัดตั้งคณะทางานด้านมาตรฐานสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ SPS ที่อาจเกิดขึ้นสาหรับสินค้าเกษตรและ
อาหารในอนาคต การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการ
ทีม่ ิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ในทุกประเด็นเพื่อลดความแตกต่างและสร้างการเป็นมาตรฐานเดียวกัน การทบทวน
หลักการและเงื่อนไขต่าง ๆ จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ว่ายังควรนามาใช้ในความตกลง CEPA หรือไม่
การใช้โอกาสในการจัดทาความตกลง CEPA พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ
การผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการที่ดีของไทยอย่าง
ถูกต้อง การสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรวมถึง
ความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่มีอยู่เดิม ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสาหรับดาเนินโครงการ ASEAN-German Programme on Response
to Climate Change in Agriculture and Forestry (GAP-CC), Module II : ASEAN Sustainable Agrifood
Systems (ASEAN Biocontrol)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสาร ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสานักเลขาธิการอาเซียนถึงสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Exchange of Notes) และร่างความตกลงเพื่อการดาเนิน การโครงการ (Implementation Agreement) สาหรับ
โครงการ ASEAN-German Project on ASEAN Biocontrol (ABC) for Sustainable Agrifood Systems ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (Senior Officials Meeting-ASEAN
Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : SOM-AMAF) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและอาเซียนที่ต่อเนื่องมาจาก Phase I มุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อให้
เกิดระบบอาหารเกษตรอย่างยั่งยืน (sustainable food production) ในอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้สามารถดาเนินงานและปฏิบัติตามกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน [ASEAN Integrated Food Security
(AIFS) Framework] และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on Food Security in
the ASEAN Region : SPA-FS)-Phase II ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๖
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

จานวน ๗ ล้านยูโร และแผนก Agriculture, Industries and Natural Resources Division (AINRD) สานักเลขาธิการอาเซียน
ได้พิจารณาและอนุมัติเอกสารดังกล่าวแล้ว และจะเริ่มดาเนินโครงการและการสนับสนุนเมื่อมีการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนของ
ฝ่ายอาเซียน
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General for ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และ
รองเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General for ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือความตกลงเพื่อการดาเนินโครงการฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ และให้เลขาธิการอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนลงนาม
ในเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ตามลาดับ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรเร่งให้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตชีวภาพของไทย
ให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ใน ASEAN ได้ และควรมีการดาเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนาตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่การจัดหา การผลิต และการจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้ (Self-reliance) ภายหลัง
สิ้นสุดการดาเนินโครงการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์กร Global Green
Growth Institute (GGGI)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์กร
Global Green Growth Institute (GGGI) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบความร่วมมืออย่างเป็นทางการและก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างคู่ภาคีในการส่งเสริมการจัดทาแผนงานโครงการ การวิจัย การดาเนินกิจกรรมร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขของภาคีแต่ละฝ่าย
๑.๒ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทาบันทึกความเข้าใจกับองค์กร GGGI
๒. ให้ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อ มรับ ความเห็ นของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ข้อ ๒ ขอบเขตความร่วมมือ ควรพิจารณาให้เหมาะสม และควรระบุ หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคีอย่างชัดเจน และ
ร่างข้อ ๕ การรักษาความลับ ควรพิจารณาปรับแก้ให้เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ
รวมทั้งควรปรับแก้ไขถ้อยคาที่กาหนดวัตถุประสงค์ของความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนการสร้างศักยภาพและการพัฒนาทางเลือก
เศรษฐกิจสีเขียวสาหรับประเทศกาลังพัฒนา (“…joint activities in support of capacity building and development of
green economic growth options for developing countries”) มิใช่สาหรับประเทศไทยตามคาแปลภาษาไทย นอกจากนี้
บันทึกความเข้าใจฯ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศเนื่องจากกรอบ
แผนการลงทุนจะมีผลผูกพันกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลในระยะต่อไป จึงควรมีการหารือในเรื่องแผนการลงทุนที่ฝ่ายไทย
ต้องรับผิดชอบก่อนการทาร่างบันทึกความเข้าใจฯ อย่างเป็นทางการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COMMIT ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมระดับรัฐมนตรี COMMIT ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COMMIT (Coordinated Mekong Ministerial Initiative
against Trafficking) ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรี COMMIT ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COMMIT ครั้งที่ ๑๐ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร ๒ ฉบับ คือ
แผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรี COMMIT ครั้งที่ ๔ รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๓ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกว่าจะร่วมกันต่อต้านสภาวะการเป็นทาสในทุกรูปแบบ อีกทั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ COMMIT เป็นกลไก
ความร่วมมือที่สาคัญในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในการยุติการละเมิดสิทธิและการแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่
ขบวนการค้ามนุษย์และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกที่ต้องการเห็นความก้าวหน้าในโครงการ
สาคัญต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) รับไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า ในการประชุมสุดยอดกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๐
ณ เมืองปารากัส สาธารณรัฐเปรู ได้มีการลงนามในปฏิญญาปารากัส (Paracas Declaration) ซึ่งระบุว่า กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก
(Pacific Alliance) ยินดีต้อนรับไทย (รวมทั้งออสเตรีย เดนมาร์ก จอร์เจีย กรีซ เฮติ ฮังการี อินโดนีเซีย โปแลนด์ และสวีเดน)
เข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ทางการเมืองของไทยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขยายความสัมพันธ์
กับประเทศสมาชิกกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก และกับประเทศสมาชิก รวมถึงการผลักดันให้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง
อาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก อีกทั้งยังจะเป็นโอกาสให้ไทยผลักดันความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ซึ่งไทยจะเป็นผู้ประสานงาน
ของอาเซียนสาหรับกลไกความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในปี ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๕ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ นฐานทางรถไฟในกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (The 5th Meeting of the Joint Committee on Railway Cooperation between Thailand
and China) ณ จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพ ฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อานวยการ
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เป็นประธานร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔ และแสดงความพอใจต่อความก้าวหน้าของ
การดาเนินการ การศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมให้แก่เจ้ าหน้าที่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
๒. ความร่วมมือด้านการเงิน
๓. ฝ่ายไทยเสนอว่าภายใต้กรอบสัญญาอีพีซีทั้งสองฝ่ายจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่ างไทย-จีน เพื่อลงทุน
ระบบรถไฟรวมถึงการให้บริการเดินรถและซ่อมบารุง และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. องค์การรถไฟของจีน (ซีอาร์ซี ) นาเสนอความก้าวหน้าการศึกษาความเป็นไปได้และการดาเนินงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๕. การพิจารณาความก้าวหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. ฝ่ายจีนแสดงความพึงพอใจในการอานวยความสะดวกของฝ่ายไทยในเรื่องการตรวจลงตราและใบอนุญาตทางาน
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจีน

๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๗. ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาการจัดทาร่างกรอบความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
๘. ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ตั้งศูนย์การควบคุมและบริหารการเดินรถกลางและการวางแนวเส้นทาง
๙. หลักสูตรการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้
๑๐. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเมียนมากรณีอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเมียนมากรณีอุทกภัย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ยกเว้นการจัดส่งข้าวสาร
จานวน ๒๐๐ ตัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามจานวนเงินที่จ่ายจริง ภายในกรอบวงเงิน ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการให้ความช่วยเหลือเมียนมา โดยให้กระทรวงการต่างประเทศขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณต่อไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทาง
การเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี)
๒. อนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศ
เนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาล) โดยให้สามารถนาสิ่งของบริจาคแก่ประเทศเนปาลที่ยังคงค้าง
ไปบริจาคแก่เมียนมาได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข
ในการจัดทีมแพทย์ทหาร บุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ และยานพาหนะ เพื่อไปให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเมียนมา
ที่ประสบอุทกภัย
๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
สานักงบประมาณ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศต่าง ๆ ที่ประสบภัยพิบัติเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง เอกสาร Declaration of San Jose ที่จะรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือ
ระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๗ ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสาร Declaration of San Jose ที่จะรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๗ (7th Foreign Ministers Meeting of the Forum
for East Asia-Latin America Cooperation : FEALAC FMM 7) ที่สาธารณรัฐคอสตาริกา โดยสาระสาคัญของร่างเอกสารฯ
กล่าวถึงโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบ FEALAC เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม-การเมือง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การประชุมด้านวัฒนธรรม และประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น และกล่าวถึงแนวทางการทางานของ FEALAC (Guideline for FEALAC Working Process) ตามที่ประเทศไทย
เป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ ร่างเอกสารฯ ได้เสนอให้มีการเริ่มจัดทาแผนปฏิบัติการ FEALAC (New Action Plan for FEALAC) เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ ๘ ในปี ๒๕๖๐ และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุม FEALAC FMM 7 และร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมไทย–ลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนลาว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางถนนระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ทั้งสองฝ่ายรับทราบความพร้อมของ
เวียดนามในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือสามฝ่ายเพื่อจัดทาความตกลงว่าด้วยการเดินรถโดยสารประจาทางไทย -ลาวเวียดนาม ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และฝ่ายไทยได้เสนอขอให้ฝ่ายลาวพิจารณาทบทวนการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ-ห้วยทราย และบ่อเต็น -โมฮาน
ที่ไทย ลาว และจีนได้เคยเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกันเมื่อ ปี ๒๕๕๓ เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมทั้งเสนอให้ฝ่ายลาว
สนับสนุนการเพิ่มเส้นทาง R12 ให้รวมอยู่ในพิธีสาร ๑ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(GMS CBTA) ซึ่งฝ่ายลาวเห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายไทย แต่ยังไม่มีความพร้อม ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงเสนอให้สานักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนในการดาเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดโครงการเส้นทาง R12 (ท่าแขก-ยมมะราด-ลังคัง-น้าพาว) เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้ได้มาตรฐานทางหลวงอาเซียน
๑.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟไทย-ลาว ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ทบทวนการพิจารณากาหนดจุดที่เหมาะสมสาหรับ
ก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้าโขงแห่งใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ฝ่ายไทยยินดีพิจารณาข้อเสนอ
ของฝ่ายลาวกรณีขอเปลี่ยนแปลงการใช้เงินกู้จากสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง วงเงิน ๑,๖๕๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการซ่อมบารุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ และทารั้วสาหรับเขตสงวน
รอบสถานีขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่านาแล้ง และฝ่ายลาวเสนอให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟในเส้นทางอุบลราชธานี -ช่องเม็ก
ซึง่ ฝ่ายไทยจะดาเนินการของบประมาณ ปี ๒๕๕๙ เพื่อจ้างที่ปรึกษาสารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในเส้นทางดังกล่าว
๑.๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายไทยแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕
บึงกาฬ-ปากซัน และพร้อมที่จะดาเนินการตามขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนของฝ่ายลาวสาหรับการสารวจและออกแบบ
สะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๖ (อุบลราชธานี -แขวงสาละวัน) รวมทั้งยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้าโขงบริเวณบ้านเชียงแมน ข้ามมายังตัวเมืองหลวงพระบาง นอกจากนี้ ฝ่ายไทยแจ้งเรื่องที่สานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ยินดีให้ความช่วยเหลือสาหรับโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานปากเซและ
สะหวันนะเขต
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งพิจารณาดาเนินการต่าง ๆ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมเพื่อให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคมนาคมไทย-ลาว เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
เร่งพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีหนองคาย-สถานีท่านาแล้ง โดยเฉพาะในกรณีที่มี
การพัฒนาโครงการรถไฟลาว-จีน (บ่อเต็น-เวียงจันทน์) แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหารือแนวทางการใช้ประโยชน์เส้นทาง
รถไฟระหว่างสถานีหนองคาย-สถานีท่านาแล้ง ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนดังกล่าวเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-เวียดนาม
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผล
การประชุมดังกล่าวซึ่งมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการค้าที่ ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการ
ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเวียดนาม-ไทย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
การขนส่ง ความร่วมมือด้านการธนาคาร ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือด้านการลงทุน ความร่วมมือด้านแรงงาน
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้า ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือภาครัฐ -เอกชน และความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค
และภูมิภาค ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๑๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN Economic Community 2025
Blueprint)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN Economic Community 2025 Blueprint)
เป็นเอกสารที่กาหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า (๒๐๑๖-๒๐๒๕) โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของมาตรการการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวทางการรับมือต่อประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาเซียน
อาจต้องเผชิญในอนาคต อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งครอบคลุม
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง (๒) มีความสามารถ
ในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต (๓) ส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการรวมตัวรายสาขา (๔) ความสามารถในการปรับตัว
ครอบคลุม ทุกภาคส่วน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ (๕) การเป็นส่วนสาคัญของประชาคมโลก
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรใช้เวทีอาเซียนในการผลักดันให้อาเซียน
กาหนดเป้าหมายและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในแต่ละเรื่องที่ชัดเจนมากขึ้น และควรมีการเตรียมการ
ภายในประเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการดาเนินงานของอาเซียน หลังปี ๒๕๕๘ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของร่างแผนงานฯ ที่เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
และการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประสานการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศอย่างใกล้ชิด
ในเรื่องเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาความร่วมมือใหม่ ๆ และจัดทาแผนติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายภายหลังร่างแผนงานฯ ได้รับความเห็นชอบแล้ว เป็นต้น ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน ครั้งที่ ๔๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมรับรอง (endorse) ร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนงานฯ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรั ฐมนตรี
ทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรับรองร่างแผนงานอาเซียน-รัสเซียด้านการค้าและการลงทุนหลังปี ๒๐๑๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแผนงานอาเซียน-รัสเซียด้านการค้าและการลงทุนหลังปี ๒๐๑๕ (Post 2015 ASEAN-Russia
Trade and Investment Work Programme) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดประชุมหารือระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อกาหนดแนวนโยบายหลัก การจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อ
กากับ และติ ด ตามการด าเนิน งานให้ เป็ นไปตามร่ างแผนงานฯ การประชุม หารื อระดั บรายสาขาเพื่อ แลกเปลี่ย นความรู้แ ละ
ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนและรัสเซีย การอานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และการมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจ โดยให้มีการจัดประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียน-รัสเซีย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
และระหว่างภาคเอกชนของอาเซียนและรัสเซีย
๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแผนงานอาเซียนรัสเซียฯ กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน -รัสเซีย
ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการไปได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เสนอให้ตัดกิจกรรมข้อ ๙.๕.๖ ด้านคู่มือความปลอดภัยนักท่องเที่ยวออกก่อน เนื่องจากที่ประชุม
คณะทางานท่องเที่ยวอาเซียนยังไม่มีมติให้ความเห็นชอบ และเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ควรให้ความสาคัญกับการเจรจาเพื่อลด
อุปสรรคด้านมาตรการที่มิใช่ภาษี และสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้าส่ งออกที่มีศักยภาพของไทย เช่น ยางพารา เป็นต้น
เพื่อใช้ประโยชน์จากการขยายช่องทางกระจายสินค้าในตลาดใหม่ที่มีประชากรจานวนมาก ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนซึ่งได้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ที่มีกลไกความร่วมมือเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันอยู่ แล้ว ซึ่งจะ
เป็นช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และช่วยส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่ไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการประเมินผลแผนงานความร่วมมือที่ผ่านมาเพื่อติดตามและผลักดันความร่วมมือที่เป็นประเด็น
ต่อเนื่องและนาไปพัฒนาแผนงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน Cooperative Aviation Security Programme,
Asia/Pacific Region (CASP-AP) Phase III ระหว่างประเทศไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization - ICAO)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้กรมการบินพลเรือนดาเนินการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัย
การบิน Cooperative Aviation Security Programme, Asia/Pacific Region (CASP-AP) Phase III ระหว่างประเทศไทยกับองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยโครงการ CASP-AP Phase III เป็นความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
ที่จัดขึ้นสาหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการดาเนินการด้านการรักษา
ความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยการบินของ
ประเทศสมาชิกให้มีความทัดเทียมกัน และเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจาก Phase I และ Phase II เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของการรักษา
ความปลอดภัยด้านการบินในภูมิภาค ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมการบินพลเรือนสามารถดาเนินการได้ โดยประสานกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมการบินพลเรือนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยการลงนามเข้าร่วมโครงการ CASP-AP Phase III
เป็นการจัดทาความตกลงในนามกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อองค์การ
ระหว่างประเทศ ภายใต้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บังคับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการจัดทาความตกลงระหว่างหน่วยงาน ให้ผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานนั้นหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนาม โดยไม่ต้องขอรับหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
[เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)]
๒. ในส่วนของงบประมาณในการดาเนินการกรณีที่ประเทศสมาชิกจะต้องชาระค่าสมาชิกรายปี ปีละ ๒๕,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐ จนถึงสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยค่าสมาชิกรายปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ ๘๘๗,๕๐๐ บาท
(๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๕.๕๐ บาท) นั้น ให้กรมการบินพลเรือนปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้บังคับแล้ว สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรให้กรมการบินพลเรือนเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๘ (8th Mekong-Japan Industry and Government Dialogue) ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Economic
Ministers Meeting) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ (8th Mekong-Japan Industry and Government Dialogue) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนประเทศลุ่มแม่น้าโขงและญี่ปุ่น ต่อแนวทาง
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและประเทศญี่ปุ่น และการจัดทาวิสัยทัศน์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศลุ่มแม่น้าโขง (Mekong Industrial Development Vision) รวมทั้งการเตรียมการสาหรับการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Economic
Ministers Meeting) ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
๒. รับทราบการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจากรอบความร่วมมือ
ลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting)
๓. เห็นชอบต่อแถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๗ (Joint Media Statement) เพื่อให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้าโขงให้การรับรองแถลงข่าวร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗
๔. เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลงข่าว
ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ได้ในกรณีที่ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา
และการออกแบบนิ ท รรศการระหว่ า งกระทรวงวั ฒ นธรรมแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและกระทรวงวั ฒ นธรรม
แห่งสาธารณรัฐเปรู
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐเปรู ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยความตกลงฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา การแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจ รวมทั้งวิชาการสาขาอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูได้หารือทวิภาคีเกี่ยวกับการขยาย
และเพิ่มพูนความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-เปรู ภายใต้
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านพิพิธภัณฑ์
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ และข้อแนะนา รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เปรูว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืนและการส่งคืนซึ่งทรัพย์สิน ทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะ
และประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และดาเนินการตามกระบวนการให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้สามารถลงนามได้ในโอกาสแรก
๓. กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยการแสดง
นาฏศิลป์และดนตรีไทย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงลิมา โดยได้จัดการแสดงโขนซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงชั้นสูง รวมทั้งการแสดงที่หลากหลายและการสาธิตหัตถกรรม และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เปรู ด้วย
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้พบหารือกับผู้บริหารแหล่งมรดกโลกและวัฒนธรรมในเปรู ได้แก่ นาย J. Fernando
Astete Victoria ผู้อานวยการสานักงานวัฒนธรรมเมืองกุสโก และผู้อานวยการแหล่งมรดกโลกมาชูปิกชู (Machu Picchu) โดย
ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก นอกจากนี้
ยังได้พบหารือและเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีและแหล่งมรดกโลกในเมืองกุสโกซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางยุคโบราณสมัยอาณาจักรอินคา
รวมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการจัดแสดงและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์กับผู้บริหารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปรู
ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ก รอบความร่ ว มมื อ ลุ่ ม แม่ น้ าโขง-ญี่ ปุ่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม ครั้ ง ที่ ๗
(7th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีม ติรับ ทราบการมอบหมายให้ร องเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นายปรเมธี วิมลศิริ) ในฐานะผู้ประสานงานความร่วมมือ (National Coordinator) กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทยและปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีประจากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุม UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture : "Building a New Partnership"
และร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม–การสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อชี้แจงการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ
(United Nations World Tourism Organization : UNWTO)/องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) เรื่อง “การสร้างความเป็น
หุ้นส่วนใหม่” (UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture :“Building a New Partnership”) และ
การขอแก้ไขข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็น การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผล
การเข้าร่วมการประชุมระดับโลกของ UNWTO/UNESCO เพียงประการเดียว ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ รวมทั้งให้กระทรวง
วัฒนธรรมระมัดระวังในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องมีข้อมู ลที่ถูกต้อง ชัดเจน และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยการเข้าร่วม
การฝึกคอบร้าโกลด์ ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
ว่าด้วยการเข้าร่วมของกองทัพสิงคโปร์ในการฝึกคอบร้าโกลด์ (Memorandum of Understanding between the Government of
๑๔
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the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Singapore on the Participation of Singapore
Armed Forces in Cobra Gold Exercise in the Kingdom of Thailand) เพื่อต่ออายุการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพ
สิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยมีสาระสาคัญในการระบุเงื่อนไข ข้อกาหนด และคาแนะนาในการเข้าร่วม
การฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพสิงคโปร์ตามนโยบายของกองทัพไทย
๑.๒ ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม
(Full Powers) ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ลงนาม
๑.๓ หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสาคัญ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
๒. หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมสามารถดาเนินการได้
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ)
๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
เช่น การกาหนดให้ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจาก Petroleum Authority of Thailand (ภาคผนวก เอฟ) ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกยกเลิก
ไปแล้ว รวมทั้งคาแปลร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาไทยซึ่งยังไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ จึงขอให้กระทรวงกลาโหม
ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ไปดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิจิ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิจิ (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and
the Government of the Republic of Fiji on Technical Cooperation) โดยสาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษาและโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น
ที่ตกลงร่วมกัน โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าระส าคั ญ หรื อ ไม่ ขั ด ต่ อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ)
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
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๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย "โครงการบ้านยั่งยืน"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
“โครงการบ้านยั่งยืน” โดยการเคหะแห่งชาติได้เสนอโครงการบ้านยั่งยืน จานวน ๒๓๙ โครงการ รวม ๑๓,๓๙๖ หน่วย ในระดับราคา
๒๓๐,๐๐๐ ถึง ๖๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมอยู่อาศัยพร้อมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยกระจายอยู่ทั่วประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และจังหวัดภูมิภาค โดยมีรูปแบบโครงการ
ทั้งอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ประกอบด้วย
๑.๑ โครงการที่มีราคาขายต่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย ประเภทอาคารชุดพักอาศัย จานวน ๑๗ โครงการ
๗๓๖ หน่วย
๑.๒ โครงการที่มีราคาขายตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑-๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย ประเภทอาคารชุดพักอาศัยและประเภท
บ้านพร้อมที่ดิน จานวน ๑๐ โครงการ ๑,๑๑๓ หน่วย
๑.๓ โครงการที่มีราคาขายตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย ประเภทอาคารชุดพักอาศัย และประเภท
บ้านพร้อมที่ดิน จานวน ๖๕ โครงการ ๘,๙๔๔ หน่วย
๑.๔ โครงการที่มีราคาขายมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วยขึ้นไป ประเภทอาคารชุดพักอาศัย และประเภท
บ้านพร้อมที่ดิน จานวน ๑๔๗ โครงการ ๒,๖๐๓ หน่วย
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา ๑๐ ปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในระยะยาว
โดยแบ่งเป็นแผนดาเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลุมในทุกจังหวัด
ว่าในแต่ละปีจะให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจานวนกี่ราย ทั้งนี้ ในการเลือกพื้นที่โครงการให้คานึงถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคมด้วย และให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตังคณะทางานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) จัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทางาน มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทางส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๘ นี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศรับไปพิจารณาแนวทาง
ในการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางในภาพรวมทั้งระบบให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็น
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จะมีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร การจัดทาฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย การวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาก่อน รวมถึงมาตรการในการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศและกระทรวงคมนาคมรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับกรณีการยกเว้นค่าโดยสารตามมาตรการใหม่สาหรับทหารผ่านศึก ทหารกองเกิน และทหารประจาการ พระภิกษุ
สามเณร และแม่ชี อาจมีความซ้าซ้อนกับการขอรับการชดเชยจากรัฐตามกฎข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบรรทุก
ส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารตามทางรถไฟ พ.ศ. ๒๔๖๙ ข้อ ๓๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
จึงเห็นควรที่กระทรวงคมนาคมจะพิจารณาทบทวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง ส่วนกรณีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ควรให้มีการตรวจสอบสถานะของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนและได้รับการออกบัตรผู้มีรายได้น้อยทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้
การชดเชยจากภาครัฐมีความถูกต้อง ไม่ซ้าซ้อน และสอดคล้องตามข้อเท็จจริง และให้กระทรวงคมนาคม (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
และการรถไฟแห่งประเทศไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ) ร่วมกันพิจาณาแนวทาง
การสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินการตามมาตรการใหม่ในช่วงระหว่างที่กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
บัตรโดยสารร่วมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ โดยอาจจะพิจารณาจากฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยหรือการสนับสนุน
ทางการเงินผ่านทางโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร และให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินการลงทะเบียน
ผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากมีความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของประชาชน นอกจากนี้ ให้กระทรวง
คมนาคมกากับดูแลการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจในเรื่องดังกล่าว รวมถึงคุณภาพการให้บริ การ และมีการตรวจสอบการดาเนินงาน
และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้
นายจ้างต้องมีระบบบริหาร จัดการ และดาเนินการด้า นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่เกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียงที่ได้มาตรฐาน อันจะทาให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
ยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พั ฒนาระบบการคุ้ มครองทางสั งคม พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ ด้ อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๑๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๘




  

   
 

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องด้านมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อจากัดการจัดการศึกษา และปัญหา
ด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับกาหนดให้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอานาจ
ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ออกโดยองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรต้องคานึงถึงมาตรฐานในการดาเนินการ
เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นในลักษณะเดียวกัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อทาหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
พลังพลเมืองในการพัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้า พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ชุมชนกลุ่มประชากรที่เปราะบาง
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคม ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดาเนินการ
ต่อไปได้ ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาต่อไป ตามนัยข้อ ๙ (๒) ของร่างระเบียบดังกล่าว เจียดจ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดาเนินการในโอกาสแรก และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อ ๆ ไป ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาเนินการยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป

๔.๔ พัฒนาคนทุก ช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมหรือคุ้มครองการใช้ประโยชน์
จากวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งเป็นการออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขชื่อ จากเดิม “ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ....” โดยได้มีการหารือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
และได้แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามคาสั่งการ
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

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

๒๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุม ASEAN Plus Three Health Ministers' Special VDO Conference on the Threat of MERS-CoV
in the Region
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุม ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO Conference
on the Threat of MERS-CoV in the Region ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสาคัญของการประชุม สรุปได้ ดังนี้
๑. ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการประเมินความเสี่ยงของโรค การเตรียมความพร้อม
การตอบสนอง และการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในโรคเมอร์ส สรุปได้ว่า ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ควบคุมโรคได้สาเร็จ ได้แก่
ทุกประเทศมีความตื่นตัวและจัดระบบเพื่อควบคุมและป้องกันโรคเมอร์ส สามารถค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว การคัดกรองและ
ติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิด มีระบบควบคุมและป้องกันโรคในโรงพยาบาล (Infection Prevention and Control system) ที่ดี
การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการระดมสรรพกาลังหลายด้าน และได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร การพัฒนา
ทักษะและวิชาการไว้ล่วงหน้า
๒. ประเทศต่าง ๆ ขอบคุณไทย เวียดนาม และเกาหลีสาหรับการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีผ่านระบบประชุมทางไกล
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านภัยสุขภาพ รวมถึงแสดงความชื่นชมไทย เกาหลี มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในกรณีโรคเมอร์ส ซึ่งแต่ละประเทศได้ให้คามั่นในการเตรียมความพร้อม
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยการเพิ่มความเข้มแข็งในระบบการเฝ้าระวังโรคโดยเฉพาะการตรวจจับโรคได้อย่างรวดเร็ว (early warning
system) และการติดตามผู้ป่วยให้ความสาคัญในการตรวจสอบ (detection) ป้องกัน (prevention) และตอบโต้ (response)
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาแผนระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๓. ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อแถลงการณ์ร่วมที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมเตรียมการของเจ้าหน้าที่อาวุโส
(Preparation for Senior Officials Meeting : Prep SOM) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีมีมติรับรองแถลงการณ์
ร่วมอย่างเป็นทางการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้ (๑) เพิ่มความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในการเฝ้าระวังโรค และ
ยกระดับกลไกการประเมินความเสี่ยงระดับภูมิภาคของโรคเมอร์ส (๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศสมาชิก
เมื่อพบผู้ป่วยโรคเมอร์สรายใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประเมินความเสี่ยง (๓) การประสานความร่วมมือระหว่างชายแดน
ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการติดตามผู้เดินทาง และความร่วมมือในการสอบสวนโรคผ่านความร่วมมือพหุภาคี รวมทั้งเครือข่ายฝึกอบรม
ด้านระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียนบวกสาม (๔) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการที่สามารถ
วินิจฉัยโรคได้ รวมทั้งการมีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ (๕) สนับสนุน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดบทเรียนร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทบทวนและสังเคราะห์การดาเนินงาน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการโรคเมอร์สในภูมิภาค

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษ
สายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะบางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์ ) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้น
ค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษ
สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้น
ค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษ
สายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง ๑ ตามอัตรา
ที่ประกาศตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกาของวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการจัดทาโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (โครงการ Smart
Driver Model)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานการจัดทาโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
(โครงการ Smart Driver Model) ตามที่กระทรวงคมนาคมรายงาน ดังนี้
๑.๑ จากผลสารวจขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็ นอันดับ ๒
ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุปัจจัยหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
๑.๒ โครงการ Smart Driver Model ขับรถปลอดภัยได้ใจผู้โดยสาร เป็นโครงการที่กรมการขนส่งทางบกจัดทาขึ้น
โดยมีการติดตั้งระบบ Monitoring Data Recorder ในรถโดยสารสาธารณะของบริษัทขนส่ง จากัด จานวน ๖๐ คัน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลประเมินพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และทาการอบรมเป็นรายกลุ่ม เพื่อให้พนักงานขับรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับรถให้ถูกต้องและตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่ง
ในมาตรการที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะสู่การเป็นพนักงานขับรถ
มืออาชีพ เพื่อนาพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายโดยปลอดภัยและให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานภาคเอกชนหรือ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ความประหยัด ความประทับใจ และความเชื่อมั่นอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร
และระบบการขนส่งของประเทศต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับไปดาเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง หรือจุดอันตรายในเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น การจัดทาสันชะลอความเร็ว เป็นต้น
๓. ในการดาเนินการก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนหรือเส้นทางคมนาคมของประเทศ
ในระยะต่อไป เช่น การก่อสร้างกาแพงกันเสียง เป็นต้น ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตในประเทศ
ที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสมทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณภาครัฐ

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการกีฬา)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๒๒
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๑.๑ เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา สาหรับผู้บริจาคหรือสนับสนุนการกีฬาให้แก่การกีฬา
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น
โดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยขยาย
ระยะเวลาตามมาตรการต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑.๒ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้บริจาคเพื่อการกีฬา
บางกรณี และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการติดตามประเมินผลมาตรการทางภาษีต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อจะได้มี
การทบทวนมาตรการให้มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมิก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาล ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓




     
  

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๖ สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รวม ๖ เรื่อง ได้แก่
๑.๑.๑ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า (Technological Institute for
Sustainability and Trade : TIST)
๑.๑.๒ การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ที่เสื่อมโทรม) เพื่อพัฒนาด่านชายแดน
ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การบริการโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล
๑.๑.๓ การยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับรถยนต์
๑.๑.๔ การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเรือสาราญในประเทศไทย
๑.๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้า
๑.๑.๖ ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติตามข้อกาหนดของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
(ศปมผ.) เพื่อแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated
Fishing : IUU)
๑.๒ เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามมติที่ประชุม รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม
รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔. ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทุกอย่างของรัฐบาลให้แก่ประชาชนตั้งแต่เริ่มแรก รวมทั้ง
ต้องมีการแก้ไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความไว้วางใจต่อรัฐบาลและข้าราชการให้ได้ โดยไม่ควรมุ่งที่จะใช้ก ฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการบังคับแต่เพียงอย่างเดียว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ โดยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ในไตรมาสก่อนหน้า
และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ ขยายตัวจากไตรมาสแรกร้อยละ ๐.๔ (QoQ_SA)
รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๕๘ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๐.๒ ในช่วงครึ่งแรก
ของปี ๒๕๕๗ และร้อยละ ๑.๖ ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๗ สาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
๒.๗-๓.๒ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก การขยายตัวจานวนนักท่องเที่ยว
ในอัตราที่สูง การอ่อนค่าของเงินบาทซึ่งจะทาให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทในครึ่งปีหลังปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาน้ามันและ
เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า ช่วยเพิ่มอานาจซื้อและเอื้ออานวยต่อการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
สานักบริหารงานสารสนเทศ
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๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วง
ที่เหลือของปี ๒๕๕๘ ควรให้ความสาคัญกับ (๑) การใช้จ่ายเงินงบประมาณและขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ (๒) การดาเนินมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือ SMEs (๓) การแก้ไขปัญหาการผลิต
ในภาคเกษตร โดยการดูแลต้นทุนวัตถุดิบทางการเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการรวมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรรายย่อย
และ (๔) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหาตลาดและเพิ่มปริมาณสินค้า
ส่งออกที่สาคัญ การดูแลค่าเงินบาท การดูแลราคาสินค้าในกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบนาเข้าสาคัญ การลดความล่าช้าและข้อจากัดในกระบวนการ
ทางานและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ และการแก้ปัญหาการค้าแรงงานข้ามชาติและการทาประมงที่ผิดกฎหมาย โดยให้ถือเรื่องเหล่านี้
เป็นนโยบายเร่งด่วน และเร่งดาเนินการให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนภายใน ๓ เดือน ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการตรวจสอบสินค้านาเข้าและมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายการสินค้านาเข้าและมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น และมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ มาตรการด้านมาตรฐานสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์
๑.๒ มาตรการเข้มงวดการตรวจสอบสินค้านาเข้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
๑.๓ มาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าภายในประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์
๑.๔ สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลหรือพลังงานทดแทนที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้พลังงาน
อย่างประหยัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการดาเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งรวบรวม
ผลการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบภายใน ๖ เดือน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็น
ของกระทรวงสาธารณสุขและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า มาตรการเข้มงวดการตรวจสอบ
สินค้านาเข้า และมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น ควรเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีบทบาททาหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการควบคุมการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร
ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสาอาง วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติด นอกจากนี้ การนามาตรการต่อการนาเข้า
สินค้าที่ไม่จาเป็นมาใช้ ควรคานึงถึงความตกลงที่ไทยได้ผูกพันไว้ภายใต้กรอบเจรจาต่าง ๆ เพื่อไม่ให้คู่เจรจามองว่าเป็นมาตรการกีดกัน
ทางการค้า รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลมาตรการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสภาวะการแข่งขันทางการค้าในอนาคต
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของประเทศไทยในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการลงนามในร่างความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank : AIIB) และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ และมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม
ในความตกลงฯ ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองในทางนโยบายของประเทศไทยที่จะเข้าเป็นภาคี
ความตกลงฯ โดยมิใช่ขั้นตอนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน
๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อเสนอเกี่ยวกับวงเงินลงทุนในการจัดตั้ง AIIB ในส่วนของไทย ให้มี
๒๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

ความเหมาะสมได้สัดส่ว นระหว่างประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับกับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งก่อนดาเนินการเสนอขอความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการให้สัตยาบันความตกลงฯ
๓. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกั บธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้ ง AIIB ในส่วนของ
ไทยแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับความตกลงฯ
ที่ลงนามแล้วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้ พิจารณาประเด็นที่สาคัญในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวม ๘ เรื่อง ประกอบด้วย ความคืบหน้าผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการ กพข.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์
ด้านการพัฒนาเชิงกายภาพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) และกระบวนการ
ทางศุลกากร (Customs Procedures) ด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
(Alignment) ของคณะอนุกรรมการ ๖ ชุด ภายใต้ กพข. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงบประมาณเสนอว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ให้สถาบันพระปกเกล้าเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๘
จานวน ๑,๑๕๘,๕๙๘ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามภารกิจประจาที่ต้องดาเนินการตามแผนของสถาบันพระปกเกล้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพิ่มเติมอีกจานวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท
๒. มอบหมายให้สานักงบประมาณนาเรื่องการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อ ๑ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการดาเนินงานและการปรับปรุงปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสาคัญเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
เป็นบางรายการ ไปตั้งจ่ายเป็นงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เป็นจานวนไม่เกิน ๗,๙๑๗,๐๗๗,๗๐๐ บาท
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมเอกสารประกอบไปเพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการทางพัสดุโดยเร็ว ดังนี้
๒.๑ รายจ่ายลงทุน จานวน ๗,๙๑๗,๐๗๗,๗๐๐ บาท ที่เป็นรายการปีเดียว หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น เห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการและก่อหนี้ผูกพัน หากต้องใช้จ่ายงบประมาณให้ขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณก่อนลงนามในสัญญา ส่วนรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการ ให้ดาเนินการตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ รายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานดาเนินการเอง เงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่ได้นามาจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และรายจ่ายลงทุน จานวน ๓,๔๖๙,๕๕๔,๘๐๐ บาท ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ดาเนินการต่อไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๓. การปรับปรุงปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณารายละเอียดการโอน
งบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๒,๕๖๑,๙๑๑ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและ
เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๘๒,๖๗๙ ล้านบาท ตามที่
สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการดาเนินงานและตรวจรับงาน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓. รายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการดาเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ดาเนินการตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการดาเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
๔. โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรกที่ไม่สามารถดาเนินการทาสัญญาได้ทันภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๕ หน่วยงาน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๒ ล้านบาท ให้ส่งคืนงบประมาณและเงินกู้เพื่อนาเงินไปใช้
ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๒,๗๖๒,๕๒๕ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและ
เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒๐๐,๖๑๔ ล้านบาท ตามที่
สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๒๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการ การดาเนินมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๖,๕๔๑,๐๙๐,๐๓๐ บาท โดยขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อดาเนินแผนงาน/โครงการ การดาเนิน
มาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จานวนทั้งสิ้น ๔,๙๖๖ โครงการ
งบประมาณ ๖,๕๒๙,๐๙๐,๐๓๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการของจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย จานวน
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล การประชุม การประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ
๑.๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานการดาเนินการ
กับสานักงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
๑.๓ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ
เห็นควรมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้วัตถุประสงค์ กลุ่มและพื้นที่
ดาเนินการเดิมตามแผนงาน/โครงการฯ
๑.๔ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้กระบวนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป้าหมายในกรณีการช่วยเหลือในรูปแบบกลุ่มของมาตรการฯ จาก “กลุ่ม
เกษตรกร” เป็น “กลุ่มของเกษตรกรหรือองค์กรของเกษตรกร” เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ครอบคลุมทุกกลุ่มและองค์กร
ซึ่งรวมถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรกันเองและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย รวมทั้งให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย
๓. ในการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินมาตรการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว รวมทั้งมีการติดตามและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการ พื้นที่เป้าหมาย และประโยชน์
ที่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ใช้แรงงาน และเศรษฐกิจโดยรวมจะได้รับจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
๔. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ให้ครอบคลุมถึงความ
เป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและผู้ยากจน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการ และความยั่งยืนของ
การดาเนินโครงการ เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเกิด ประโยชน์แก่ชุมชน กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์อย่างแท้จริง และ
ควรพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานและประเด็นความซ้าซ้อนในเชิงพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้มีการกระจายงบประมาณ
ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ควรเพิ่มข้อมูลรายละเอียด
ประกอบพิจารณาให้มีความชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องและประหยัดงบประมาณภาครัฐ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อดาเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑.๑ อนุมัติในหลักการการดาเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จานวน ๒๑ จังหวัด งบประมาณ ๔๙๐,๖๐๑,๕๕๐ บาท โดยขออนุมัติงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรของจังหวัด ดังนี้
๑.๒.๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดาเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร
ให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นกรรมการ มีปลัดจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ สหกรณ์จังหวัด เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ในการจัดหา ตรวจสอบความเหมาะสม และงบประมาณของเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ซ้าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการอื่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตามการบริหารจัดการ การดูแลรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
๑.๒.๒ มอบหมายให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ
การจัดเก็บ การดูแลรักษา ซ่อมบารุง
๑.๓ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการปฏิบัติงานให้ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับโครงการตามมาตรการ
สาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอื่น รวมทั้งดาเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตทุกขั้นตอนและเห็นผลเป็นรูปธรรม

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า
การส่งออกของไทยหดตัวร้อยละ ๔.๘๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สาม สาเหตุสาคัญ
ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว จากการนาเข้าของเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่ลดลง ส่งผลกระทบไปยังตัวเลขส่งออกของ
ประเทศต่าง ๆ ติดลบตามไปด้วย (๒) ผู้ผลิตรถกระบะส่งออกมีการเปลี่ยนรุ่นรถใหม่ จึงทาให้การส่งออกชะลอตัว ส่งผลให้การส่งออก
ยานยนต์และส่วนประกอบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก (๓) ราคาน้ามันในตลาดโลก
ปรับตัวลดต่าลงประมาณครึ่งหนึ่งจากปีที่แล้วและคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับนี้จนถึงสิ้นปี (๔) ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง
มาก โดยสินค้าเกษตรสาคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าว น้าตาล ยางพารา และ (๕) หลายประเทศใช้มาตรการลดค่าเงิน ทาให้สินค้า
ส่งออกของไทย เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และเม็ดพลาสติกมีราคาสูงกว่าสินค้าของ
ประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าการส่งออกของไทยจะลดลงจากสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจของตลาดโลก
ที่ชะลอตัวลง แต่ไทยยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในตลาดคู่ค้าสาคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปไว้ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไทยยังคงมีความสามารถในการเป็นประเทศผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจาเป็นในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน
การค้าระหว่างประเทศต่อไปด้วย

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยมุ่งหวังให้เป็นวาระแห่งชาติ
๒๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

ที่ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในระยะ ๒-๓ ปีถัดจากนี้ไป โดย
เน้นกิจกรรมที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และให้ความสาคัญกับการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณ ภาพตั้งแต่ระดับ
นโยบาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ร่วมกับระดับกลุ่มจังหวัด (คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว) และระดับจังหวัด (คณะกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด) และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ
มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทย
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยาวนาน
๑.๒ ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติดูแลกากับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
๑.๓ สนับสนุน “ท่องเที่ยววิถีไทย” เป็นวาระแห่งชาติไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๔ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” (ประกอบด้วย จังหวัดน่าน ลาปาง
เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสมุทรสงคราม ไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙) เพื่อสนับสนุน
นโยบายการกระจายรายได้ของรัฐบาล
๒. ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือกับสานักงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
และขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงาน ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้
ของประเทศจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ควรเน้นการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวมาก แต่ควรเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มี
การใช้จ่ายสูง และควรคานึงถึงผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมทั้งให้ความสาคัญในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Argo Tourism) การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในเขตประกอบการหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการพัฒนาเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางคมนาคมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่และโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศ รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาโดยส่งเสริมตามลาดับความสาคัญ
และความเร่งด่วน ตลอดจนกาหนดแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึง
ระดับชุมชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่อาศัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับประโยชน์
โดยมีรายได้และอาชีพจากการท่องเที่ยวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณา
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการควบรวมกองทุนเพื่อกาหนดกรอบการชดเชยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้พระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงเร่งการจัดทาแผนพัฒนาการดาเนินงานให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน โดยให้
ความสาคัญกับการกาหนดมาตรฐานการประกอบอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว และมาตรฐานเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งพิจารณา
เร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร ทักษะการให้บริการ
ทักษะด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ไปประกอบการพิ จารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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๓๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒. โดยที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอมาในคราวเดียวกันยังมีหลักการที่ซ้าซ้อนกันและมีความซ้าซ้อน
กับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายส่วนราชการ จึงมีมติให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ อาจพิจารณาดาเนินการปรับปรุงรวมกฎหมาย
ทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า โดยที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอมาในคราวเดียวกัน ยังมีหลักการที่ซ้าซ้อนกัน
และมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายส่วนราชการ จึงมีมติให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬาไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ดาเนินการปรับปรุงรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า โดยที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอมาในคราวเดียวกัน ยังมีหลักการที่ซ้าซ้อนกัน
และมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายส่วนราชการ จึงมีมติให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬาไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ดาเนินการปรับปรุงรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบมาตรการคืนเงิน (Cash Rebate)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการที่จะมีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบมาตรการ
คืนเงิน (Cash Rebate) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข คือ (๑) ภาพยนตร์ที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยตั้งแต่ ๓๐ ล้านบาทขึ้นไป อัตราการคืนเงิน ร้อยละ ๑๕
(๒) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมไทย และมีการนาภาพยนตร์ที่ถ่ายทาในประเทศออกเผยแพร่
อัตราการคืนเงิน เพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ ๑๐ และ (๓) ภาพยนตร์ดังกล่าวมีการจ้างคนไทยในตาแหน่งสาคัญ ได้แก่ นักแสดงหลัก
นักแสดงรอง ผู้กากับ และผู้ช่วยผู้กากับ อัตราการคืนเงิน เพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ ๕ ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี วงเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ ล้านบาท (ปีละ ๕๐๐ ล้านบาท)
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม สานักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และรูปแบบในการคืนเงิน ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียม และการอานวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการดาเนินการของต่างประเทศ รวมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แล้วให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา สรุปได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Thailand Week ในงาน Expo Milano 2015 ในวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น สาธิตการทาอาหารไทย การลงนาม Joint Promotion ระหว่าง
Etihad Airways กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจาก ๑๒ ประเทศสาคัญ โดยเฉพาะเมืองใหม่ ๆ
ในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยตั้งเป้านักท่องเที่ยวคุณภาพอยู่ที่ ๘๐๐,๐๐๐ คน
๒. การเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน Special Olympics World Games ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย การแข่งขันดังกล่าวมีนักกีฬา จานวน ๗,๐๐๐ คน จาก ๑๗๐ ประเทศ และในปีนี้ประเทศไทย
ส่งนักกีฬา จานวน ๒๙ คน เข้าร่วมการแข่งขัน มีอายุระหว่าง ๑๒-๒๑ ปี โดยคัดเลือกจาก ๑๑ จังหวัดทั่วประเทศไทย มีการแข่งขัน
๖ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑาประเภทลู่-ลาน ว่ายน้า บอชชี่ ฟุตบอลหญิง แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้พบปะสื่อมวลชนและเคเบิลทีวีประจานครลอสแอนเจลิส โดยได้กล่าวถึงนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว และได้ขอให้สื่อมวลชนและเคเบิลทีวีดังกล่าวเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ต่างชาติและคนไทยในสหรัฐอเมริกา
มีความเข้าใจการทางานของรัฐบาลอย่างถูกต้องและเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างต่อเนื่องต่อไป
๓. การประชุม Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam : CLMV และ Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy : ACMECS ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวภูมิภาค CLMV ครั้งที่ ๓ เป็นการประชุม ๕ ประเทศสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพในอาเซียน
ให้แข็งแกร่ง และการประชุม ACMECS จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเป็นสาคัญ เช่น การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวห้าประเทศหนึ่งจุดหมายปลายทางและการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว การประชุมหารือร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้าง ASEAN Connect ให้ประสบความสาเร็จ กระจายรายได้
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและเชิงนิเวศให้ยั่งยืนต่อไป

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การสนับสนุนมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานแนวทางดาเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาภัยแล้งกับหน่วยงานของรัฐเจ้าของทุนหมุนเวียน จานวน ๑๕ กองทุน สรุปได้ ดังนี้
๑. ขยายเวลาการชาระหนี้ และ/หรืองดการจัดเก็บดอกเบี้ย/ค่าปรับ ซึ่งมีทุนหมุนเวียนที่สามารถช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ของทุนหมุนเวียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จานวน ๑๐ กองทุน
๒. พัฒนาแหล่งน้าเดิมและจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติม โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ลอกคูคลอง ขุดลอกทางน้าชลประทาน
โดยใช้แรงงานที่เป็นเกษตรกรในท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามฤดูกาล มีทุนหมุนเวียน
เข้าดาเนินการให้ความช่วยเหลือ จานวน ๒ กองทุน
๓. สนับสนุนแหล่งเงิน และ/หรือปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร โดยการลดดอกเบี้ยและต้น ทุนปัจจัยการผลิต
มีทุนหมุนเวียนที่สามารถดาเนินมาตรการในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง จานวน ๖ กองทุน
ทั้งนี้ มี ๓ กองทุน (กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) ที่สามารถกาหนด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้ทั้งข้อ ๑ และ ๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยรายงาน ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์ปัญหาน้าในปัจจุบันพบว่า ปริมาณน้าใน ๔ เขื่อนหลัก มีปริมาณ ๕๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้าในลาน้าสายหลักทุกสายมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าเมื่อปี ๒๕๕๗ พบว่า ปริมาณน้าในปี ๒๕๕๘
น้อยกว่าปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้มีการประกาศภัยแล้ง (ฤดูแล้ง) ไปแล้ว ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ น่าน นครราชสีมา สระแก้ว
และขอนแก่น
๑.๒ โครงการบริหารจัดการน้าปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การขุดลอกคูคลอง ขุดบ่อใหม่ ขุดท้องน้า
พัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ และก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
๑.๓ กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นขุดแหล่งน้าเพื่ออุป โภคบริโภค
มีการสารวจพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งและพื้นที่ที่เกิดน้าท่วมในฤดูฝน และหากพบว่าลาน้าใดแห้งให้พิจารณาขุดร่องน้าเป็นช่วง ๆ โดยให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการขุดบ่อน้าในพื้นที่ตนเองร่วมกับทุกภาคส่วนด้วย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการในการสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และใช้ศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไปแล้ว
และได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยพิบัติ โดยดาเนินการช่วยเหลือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด การช่วยเหลือเกษตรกรที่เสีย
โอกาสเนื่องจากได้ชะลอการปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยดาเนินการช่วยเหลือเป็นปัจจัยการผลิต จัดทาแนวทางในการบริหาร
จัดการน้าสาหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในฤดูกาลต่อไป เช่น การส่งน้า การแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูก การเพาะปลูกพืชทดแทน
ในระหว่างที่ชะลอการทานาปรัง เป็นต้น ให้มีความชัดเจน แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์น้าและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานการณ์น้าและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด โดยสภาพน้าในอ่างเก็บน้าภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบารุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ มีปริมาตรน้าในอ่างเก็บน้า ๔ อ่างฯ รวม ๗,๔๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ (ปริมาตรน้าใช้การได้
๗๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔) ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ สัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๗ กรกฎาคม-๒ สิงหาคม ๒๕๕๘) ๓๓๐.๔๗
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าระบายสัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๗ กรกฎาคม-๒ สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑๓๓.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร สาหรับ
การช่วยเหลือเกษตรกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด ลงพื้นที่ในรูปแบบชุดปฏิบัติการช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนเกษตรกร
ทุกตาบล รวมทั้งได้มีการเตรียมแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และการเตรียมการช่วยเหลือระยะต่อไป โดยเสนอขอ
อนุมัติในหลักการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๕๙ กรอบวงเงินรวม ๑,๓๔๐.๕๐
ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา และพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชน สร้างรายได้
และพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตรจากความแห้งแล้ง

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๓๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการดาเนินงานของกรมการบินพลเรือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมการบินพลเรือนได้ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยโดยเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ได้แก่ ท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ แห่ง เช่น ปรับปรุงท่าอากาศยานอุดรธานีในส่วนของอาคาร
ที่พักผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น และแผนพัฒนาการก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบินเพื่อให้สามารถรองรับ
เครื่องบินขนาด Boeing 737 ได้เพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานในภาคใต้ ๙ แห่ง และอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างใหม่อีก ๑ แห่ง คือ
ท่าอากาศยานเบตง เพื่อ แก้ปัญ หาเส้ นทางการคมนาคมทางบกไปยังอาเภอเบตง และท่าอากาศยานในภาคเหนือ ๑๐ แห่ง
มีการดาเนินการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน จานวน ๓ แห่ง คือ ท่าอากาศยานลาปาง ท่าอากาศยานน่านนคร และท่าอากาศยาน
แม่สอด
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ กากับดูแลและเร่งรัดการดาเนินการเรื่ องดังต่อไปนี้ให้ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ได้แ ก่
(๑) การแก้ไขปัญหามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) (๒) การแก้ไขปัญหาการขาดทุนของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และ (๓) การดาเนินโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒
๒.๒ จัดทาแผนการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยร่วมกับกระทรวง
การคลังและสานักงบประมาณจัดทารายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการดาเนินการ จานวนและแหล่งที่มาของงบประมาณ
ให้มีความชัดเจนครบถ้วน โดยให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้าร่วมทุน (PPP) ด้วย รวมทั้งเร่งรัดการขยายอาคาร
ผู้โดยสาร อาคาร ๒ และอาคารจอดรถของท่าอากาศยานดอนเมือง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒.๓ ในการดาเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ให้กระทรวงคมนาคม (กรมการบินพลเรือน)
คานึงถึงมิติด้านความมั่นคงเป็นสาคัญ รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการขยายทางวิ่งขึ้น ลงอากาศยาน (Runway) ของ
ท่าอากาศยานนราธิวาสให้มีระยะทางยาวขึ้นเพื่อรองรับการขึ้นลงของอากาศยานขนาดใหญ่ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องมีการส่ง
ความช่วยเหลือหรือขนย้ายประชาชนหรือสิ่งของด้วย
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการดาเนินการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมทางรถไฟไปยังท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ต่อไป

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
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๓๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน๒ กันยายน ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่
๑๐ มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ดาเนินการใน ๔ เรื่อง (จากทั้งหมด ๖ เรื่อง) ได้แก่
๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ ในภาพรวมไตรมาสที่ ๓
๑.๒ โครงการที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก โครงการห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้าช่วงแม่งัด-แม่กวง และโครงการเพิ่มปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนแม่กวง
อุดมธารา
๑.๓ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการสาคัญเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องใน ๓ ด้าน (จากทั้งหมด
๕ ด้าน) ได้แก่
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่กาลังออกตามฤดูกาล การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ
๒.๒ ด้านสังคม ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
๒.๓ ด้านกฎหมาย ได้แก่ การรวบรวม พิจารณาทบทวน แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัย
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านการเกษตร
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การตรวจสอบรับรองพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดวิธีการและดาเนินการตรวจสอบรับรองพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อกขององค์การคลังสินค้า ปี ๒๕๕๘ จากเกษตรกรรายย่อย ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทยอยส่งผลการตรวจสอบรับรองพื้นที่ฯ ให้กระทรวงพาณิชย์ทุก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อให้องค์การคลังสินค้าสามารถรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อกได้ และโรงงานสกัดน้ามันปาล์มสามารถรับซื้อ
ผลปาล์มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มต่อไป
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ามัน โดยให้ร่วมกันดาเนินการเพื่อเกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

๓๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายพื้นที่เป้าหมายและวงเงินในการดาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบการขยายพื้ น ที่ เ ป้ า หมายเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ และวงเงิ น งบประมาณ จ านวน
๑๕๔,๘๔๒,๐๓๐ บาท ในการดาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากโครงการฯ
ปีการผลิต ๒๕๕๘ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
ในเรื่องการทาประกันภัย
๑.๒ ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม จานวน
๑๕๔,๘๔๒,๐๓๐ บาท และเบิกเงินชดเชยตามจานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา
ของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR)+๑% ในปีงบประมาณถัดไป
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรประสานงานกับสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ธ.ก.ส. และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ ๐๒) และแบบรายงาน
ข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกรผู้เอาประกันภัยข้าวเพื่อรับค่าสินไหมทดแทน (แบบ กษ ๐๒ เพื่อการรับประกันภัย) เพื่อมิให้
เกิดปัญหาความล่าช้าเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ในปีต่อ ๆ ไป ควรปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และวิธีการทาประกันภัยข้าว โดยกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ทั้งในส่วนของเกษตรกรและการอุดหนุนของภาครัฐ รวมทั้งการกาหนดอัตราสินไหมทดแทนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และขยาย
ผลไปสู่พืชชนิดอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป การศึกษาความเป็นไปได้ในการนาโครงการประกันภัยพืชผลเป็นเครื่องมือในการดาเนินการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต (Zoning) โดยภาครัฐควรพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินสมทบ
ในการทาประกันภัยแก่เกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชนั้น ๆ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสม
กับพื้นที่ การปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สานักงบประมาณได้อนุมัติให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดย ส.ป.ก. ได้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายทางสานักงาน
คลังจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นค่าชดเชยพิเศษฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และได้แจ้งให้ ส.ป.ก. จังหวัดลพบุรี ทราบเพื่อ
ดาเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรแล้ว
๒. กรณีเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าชดเชยสาหรับราษฎรส่วนที่เหลือ ๑,๓๓๐ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของจังหวัดลพบุรีและสระบุรีเพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษ ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทุจริตและมีการเลือกปฏิบัติ นั้น ไม่พบเจ้าหน้าที่ในสังกัดของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลผสมในน้ามันดีเซล จากเดิม
“ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖ และไม่สูงกว่าร้อยละ ๗” เป็น “ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖.๕ และไม่สูงกว่าร้อยละ ๗”
๑.๒ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสต็อกน้ามันปาล์ม ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นคณะทางาน
๑.๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ามันปาล์ม
ให้มีอัตราน้ามันสูงและน้ามันมีคุณภาพดี โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนภาคเอกชน จานวน ๓ ท่าน ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ
๑.๔ เห็นชอบการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเก็บสต็อก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้องค์การคลังสินค้าเพิ่มปริมาณ
การรับซื้อน้ามันปาล์มดิบ (CPO) เก็บสต็อกของปี ๒๕๕๘ อีกจานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน โดยมีเงื่อนไขให้องค์การคลังสินค้ารับซื้อ
น้ามันปาล์มดิบ (CPO) จากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเพื่อเก็บสต็อก เมื่อราคาผลปาล์ม (อัตราน้ามันร้อยละ ๑๗) ที่เกษตรกรขาย
ไม่ต่ากว่าหรือมีแนวโน้มต่ากว่ากิโลกรัมละ ๔.๒๐ บาท
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติดาเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบในหลักการอนุมัติกรอบวงเงิน จานวน
๒,๘๙๖.๔๕ ล้านบาท เพื่อให้องค์การคลังสินค้าดาเนินการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเพิ่มเติมอีก จานวน
๑๐๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็นจานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ ให้เพิ่มเงื่อนไขสาหรับการรับซื้อน้ามันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีก ๑๐๐,๐๐๐ ตัน
โดยกาหนดให้มีการตรวจติดตามว่า เมื่อโรงงานสกัดน้ามันปาล์มได้จาหน่ายน้ามันปาล์มดิบให้องค์การคลังสินค้าแล้ว โรงงานสกัด
น้ามันปาล์มดังกล่าวจะต้องรับซื้อผลปาล์มเพิ่มจากเกษตรกรเพื่อแปรรูปเป็นน้ามันปาล์มดิบมาเติมสต็อกแทนที่น้ามันปาล์มดิบที่ระบาย
จาหน่ายให้องค์การคลังสินค้าไปแล้ว
๓. ให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กากับและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรการ
ที่กาหนด และรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง

๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทางานภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รวม ๕ ชุด ได้แก่ คณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ คณะทางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ คณะทางานด้านการส่งเสริม
การค้าผ่านสื่อดิจิทัล คณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะทางานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งการประชุม
แบบลดกระดาษ เพื่อให้สอดรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล และเพื่อเป็นแบบอย่างในการทางานที่ส่งเสริม
การนาดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการและกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ และคณะทางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ทั้ง ๕ ชุด จะปรับรูปแบบการประชุมจากเดิมที่จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเป็นกระดาษเข้ าแฟ้ม เป็นเอกสาร
ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เห็นชอบแนวทางการประชุมแบบลดกระดาษ เนื่องจากเป็นการลดการใช้
กระดาษ ประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ และยังเป็นการช่วยลดมลภาวะ ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ยังคงต้องมีเอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่ เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบทางกฎหมาย
๒. ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต การดาเนินงาน
ของคณะทางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ การดาเนินงานของคณะทางานบรอดแบนด์ แห่งชาติ การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน (Infrastructure sharing) การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. การดาเนินงานของคณะทางาน
ติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การดาเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพภายใต้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โครงการนาร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เห็นชอบให้เพิ่มผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในคณะทางานด้านการส่งเสริม
การค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล
(Digital Content)

สานักบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่สามเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐเกาหลี มีสาระสาคัญเป็นการระบุให้ภาคีจัดทาตารางการลดภาษีรายสินค้า (line-by-line tariff reduction schedule)
เพื่อแนบท้ายความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และกาหนดแนวทางและวิธีการเกี่ยวกับการอานวยความสะดวก
ทางการค้า รวมทั้งกาหนดให้ร่างพิธีสารฯ เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ลงนามใน
พิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้วให้นาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฉบับที่ สามแก้ไข
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลี ก่อนแสดงเจตนาให้พิธีสารมีผลผูกพันต่อไป
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ลงนามในพิธีสารเพื่อเข้าร่วมพิธีสารฯ
๔. ให้กรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศดาเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิธีสารฯ มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการได้ต่อเมื่อพิธีสารฯ ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
๕. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ประโยชน์จากกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าภายใต้
ความตกลงฯ มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ และการทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขอัตราอากรสินค้าในตารางการลดภาษีรายสินค้าแนบท้ายพิธีสารฉบับที่สาม เพื่อแก้ไขความตกลงการค้า
สินค้าภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแก้ไขอัตราอากรสินค้าในตารางการลดภาษีรายสินค้าแนบท้าย
พิธีสารฉบับที่สาม เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากกระทรวงการคลัง
โดยกรมศุลกากรได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๘/๑๓๐๒๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ แจ้งขอปรับแก้ไขตารางการลดภาษีรายสินค้า แนบท้ายพิธีสารฯ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จานวน
๑๔ ประเภทพิกัด ที่อยู่ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว และได้มีการระบุอัตราอากรทั้งในรูปแบบอัตราอากรตามราคาและอัตราอากรตามสภาพ
(ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๕ บาท ต่อกิโลกรัม) และให้เรียกเก็บอัตราอากรที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยกรมศุลกากรจะแก้ไขให้ตรงตามพันธกรณี
ที่ไทยได้ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ที่กาหนดอัตราอากรเป็นร้อยละ ๐-๕ ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการหารือระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของไทยและญี่ปุ่น และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและญี่ปุ่น มีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลการเจรจาการบินร่วมกัน โดยมีการปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบิน
การยกเลิกข้อกาหนดการคิดค่าสัมประสิทธิ์แบบอากาศยาน และการเปิดเสรีสิทธิความจุความถี่ ซึ่งจะส่งผลให้สายการบินสามารถ
เพิ่มจุดทาการบินต่าง ๆ และเพิ่มเที่ยวบินได้อย่างเต็มที่ตามแผนความต้องการ เพื่อรองรับตลาดการบินระหว่างสองประเทศที่เติบโต
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตลาดการบินของทั้งสองประเทศให้สามารถขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
การหารือดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานเพื่อดาเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้า และการลงทุน
ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐ (2016-2020 Work Plan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and
Investment)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบต่อร่างแผนงานเพื่อดาเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุน ปี ๒๐๑๖๒๐๒๐ (2016-2020 Work Plan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment)
ซึ่งมีขอบเขตการดาเนินกิจกรรมที่สานต่อจากแผนงานปี ๒๐๑๒-๒๐๑๕ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การยกระดับ
การหารือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา (๒) การกระตุ้นการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับ
แคนาดา และ (๓) การสนับสนุนกิจกรรมของภาคเอกชนเพื่อขยายการค้าและการลงทุน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรเพิ่มเติมความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ในภูมิ ภาคอาเซียนและแคนาดา เพื่อสร้าง
ความหลากหลายและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ SMEs และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสจากการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและการสร้าง
เครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการอาเซียนและแคนาดา รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลแผนการดาเนินงานที่ผ่านมาในปี
๒๐๑๒-๒๐๑๕ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนงานในปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมรับรอง (endorse) ร่างแผนงานเพื่อดาเนินการตามปฏิญญาร่วม
อาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุนปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนงานฯ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรับรองร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดียและการรื้อฟื้นคณะกรรมการ
เจรจาการค้าอาเซียน–อินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบต่อร่างเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย มีสาระสาคัญครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ประเด็นด้านการปฏิบัติตามพันธกรณี (๒) มาตรการอานวยความสะดวกทางการค้า (๓) ความเป็นไปได้
ในการเปิดเสรีสินค้าที่อยู่ในรายการอ่อนไหวและสินค้าที่ไม่นามาลดภาษี (๔) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน และ

๔๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

(๕) การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ทั้งนี้ ร่างเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงกรอบประเด็น
ที่อาเซียนและอินเดียจะต้องนาไปเจรจาหารือกันภายใต้คณะกรรมการเจรจาการค้าต่อไป
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารขอบเขตการทบทวน
ความตกลงด้านการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย และการรื้อฟื้นคณะกรรมการเจรจาการค้าอาเซียน-อินเดีย กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความสาคัญกับการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวและสินค้าที่ไม่นามาลดภาษีที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มเติม เช่น
ข้าว รถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องกฎถิ่นกาเนิดสินค้าเพื่อขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันภายใต้ความตกลง
ตลอดจนประสานงานและหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศอย่างใกล้ชิดในรายละเอียดประเด็น
การเจรจาต่าง ๆ เพื่อทบทวนสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากความตกลงเสรี
ทางการค้าให้มากขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การกาหนดแนวทาง
ในการแก้ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน) โดยกรมศุลกากรได้จัด
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบประเด็นปัญหา/อุปสรรคจากการดาเนินงาน รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทาง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑.๑ ประสานความร่วมมือกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(PIBICS) ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศได้โดยเร็ว และพิจารณาหาแนวทางลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่ด่านพรมแดนเพื่อให้
การปฏิบัติพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒ แยกช่องทางการให้บริการของผู้เดินทางออกจากสินค้าโดยชัดเจนเพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบควบคุม รวมถึงการนาเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจปล่อยคนโดยสารและสินค้า เช่น x-ray e-Lock ระบบ
ยานพาหนะผ่านแดน เป็นต้น
๑.๓ บริหารจัดการพื้นที่และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอสาหรับรองรับปริมาณยานพาหนะและผู้เดินทางเข้า ออกพรมแดน โดยอาจจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งก่อนถึงด่านพรมแดนสาหรับใช้ตรวจสอบสินค้า และให้มีพื้นที่ควบคุมใกล้ด่านพรมแดน
อีกหนึ่งจุดสาหรับจอดพักรอการข้ามแดนเพื่อช่วยลดความแออัดบริเวณหน้าด่านพรมแดน และรองรับการปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่
ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area : CCA) ในอนาคต
๑.๔ ปรับปรุงเส้นทางการสัญจรให้เพียงพอต่อปริมาณยานพาหนะที่ผ่านเข้า -ออก และรองรับการเจริญเติบ โต
ในอนาคต โดยคานึงถึงเส้นทางการจราจรที่แตกต่างกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.๕ ปรับกระบวนงานที่ด่านพรมแดนทั้งระบบให้มีความกระชับรัดกุมและเป็นเอกภาพมากขึ้น โดยเน้นการบูรณาการ
ทุกหน่วยงาน ณ ด่านพรมแดน เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบที่ซ้าซ้อนและปัญหาการจราจรคับคั่ง
๑.๖ ขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ให้เร็วขึ้นจากเดิม ๐๘.๐๐ น.
เป็น ๐๖.๐๐ น. เพื่อให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยดาเนินการได้รวดเร็วขึ้น
๒. ให้กระทวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เห็นควรให้ด่านพรมแดนแต่ละแห่ง
เพิ่มระบบตรวจสอบประชาชนกลุ่มเสี่ยงและระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ และควรมีการติดตามเร่งรัดเรื่องการอานวยความสะดวก
ในการขนส่งข้ามพรมแดนโดยการตรวจปล่อย ณ จุดเดียวของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนการขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรน
การค้าบ้านหม้อ อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ควรมีการรับฟังข้อคิดเห็นของจังหวัดหนองคาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบด้านความมั่นคง หากขยายเวลาการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC) ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนที่รัฐถือหุ้นควรต้องคานึงด้วยว่า อาจไม่ใช่เพียงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่อาจ
ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนนั้น ๆ รวมทั้งต้องผ่านคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจในกรณี
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนด้วย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
๒. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา (Joint High-level Committee : JHC)
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา (JHC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องเสนอ และที่ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์ ยกเว้น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมเรื่อง Floating LNG Terminal เป็นองค์ประกอบของแผนแม่บทตามข้อ ๓.๖ และให้
รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ JHC ขั้นตอนการจัดทา
และการอนุมัติแผนแม่บท การเพิ่มประเด็นโครงการ Floating LNG Terminal เป็นองค์ประกอบในแผนแม่บท รวมทั้งการแจ้งต่อ
JHC ว่าบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) พร้อมลงทุนในโครงการดังกล่าว ตามข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

๔๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้มีการพิจารณา
ข้อเสนอภาคเอกชนทั้งสองประเทศเกี่ยวกับการเปิดด่านแห่งใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอานวยความสะดวกกระบวนการข้ามแดน
และการขนส่งข้ามพรมแดน การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ในพื้นที่ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานให้บริการสาธารณสุข
สาหรับคนต่างชาติ รวมทั้งได้พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ณ จังหวัดสระแก้ว การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่าง
ไทย-กัมพูชา การเปิดเดินรถระหว่างไทย-กัมพูชา และการอานวยความสะดวกการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทาร่างแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับ
จุดผ่านแดน ๓ ด่าน ได้แก่ คลองลึก-ปอยเปต หนองเอี่ยน-สตึงบท และป่าไร่-โอเนียง
๑.๒ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานฝ่ายกัมพูชาเพื่อจัดประชุมคณะทางานว่าด้วย
การลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) และหารือร่วมกับกัมพูชาเพื่อส่งเสริมการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญาให้เป็นรูปธรรม
และให้การค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาคล่องตัวมากขึ้น
๑.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนบทบาทสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่สระแก้วและตราดในการส่งเสริม
การค้าสินค้าเกษตรข้ามพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา
๑.๔ กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) เจรจากับกัมพูชาเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องความตกลงทวิภาคี
ด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา และการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร ณ จุดผ่านแดนถาวรหาดเล็ก (ตราด)-จามเยียม (เกาะกง)
๑.๕ กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) เตรียมความพร้อมและประสานกับกัมพูชาเพื่อให้สามารถ
เปิดเดินรถไฟไทย-กัมพูชาได้ตามกาหนด
๑.๖ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่องกับภาคเอกชนกัมพูชา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ณ หนองเอี่ยน-สตึงบท โดยเร็ว โดยในส่วนพื้นที่หนองเอี่ยนให้เน้นการขนส่งสินค้าทางรถ
พื้นที่ด่านคลองลึกให้เน้นการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวและด้านการคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟ และพื้นที่ป่าไร่ให้เน้นการพัฒนา
ด้านการค้าขายและด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งให้พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาป่าไร่ -โอเนียงเพื่อเปิดเป็นด่านชายแดนเพิ่มเติม
และหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เห็นควรปรับแก้ข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนจากรายจ่ายอย่างอื่นได้ ไปประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนในปี ๒๕๖๒ ควรจัดให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการสนับสนุน
เพื่อปรับแนวทางการสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเป้าหมาย
ของการพัฒนาประเทศในขณะนั้นต่อไป รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับรู้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาด้วยว่า การเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในเรื่องนี้จะมีผลทาให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธินาค่าใช้จ่าย
ที่ได้จ่ายไปเพื่อการทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น ทาให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง
ดังนั้น กระทรวงการคลังควรมีกลไกรองรับในกรณีที่รายได้ของรัฐลดลงในส่วนนี้ด้วย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควรมีกลไกที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้าน ๘ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม” ด้วย

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
สานักบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มพื้นที่การดาเนินงานโครงการ "รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" และ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ
"รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้าหมัน จังหวัดเลย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการดาเนินงานโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้าหมัน ตาบลกกสะทอน อาเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย เพิ่มเติม จานวน ๑ พื้นที่ จากเดิมที่คณะรัฐนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ดาเนินการในพื้นที่ ๖ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
๑.๒ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ” ลุ่มน้าหมัน ตาบลกกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) โดยยึดแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เป็นแนวทางการกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงาน สรุปว่า “การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทานองสร้างสรรค์ไม่ใช่การทาลาย โดยสาหรับแหล่งน้าต้องพัฒนาตามลุ่มน้า” โดยมีพื้นที่เป้าหมาย
๑๐ หมู่บ้าน ๑ กลุ่มบ้าน ๒,๓๗๖ ครัวเรือน ประชากร ๗,๗๓๕ คน ในตาบลกกสะท้อน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๑.๓ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้าหมัน
ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบแผนแม่บทโครงการฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินงานต่อไป
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียด แผนงาน/โครงการ และวงเงินงบประมาณที่จะดาเนินการเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลโครงการ “รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ก่อน แล้วจึงเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การดาเนิน
โครงการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์โครงการที่ประชาชนจะได้รับอย่างทั่วถึง โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscape
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างข้อเสนอโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production
Landscape มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่มีความสาคัญระดับโลกและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์
โดยให้ความสาคัญกับชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ จานวนรวม ๓ ชนิด ได้แก่ (๑) นกชายเลนปากช้อน ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน (๒) นกกระเรียน
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ (๓) พลับพลึงธาร ในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา
๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินโครงการ Conserving Habitats for Globally
Important Flora and Fauna in Production Landscape โดยมอบหมายให้เลขาธิการสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามร่วมกับผู้แทนสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Development Program : UNDP) ในเอกสารโครงการ
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างข้อเสนอโครงการดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญและ
ไม่ส่งผลกระทบผูกพันเชิงนโยบาย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับเงินสมทบของรัฐบาลไทยควรพิจารณาให้เหมาะสมกับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้สอดคล้องกับลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนสาหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติแหล่งเงินลงทุนสาหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย เงินยืมจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนฯ) ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สานักงาน กสทช.) วงเงิน ๑๔,๓๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๖๕,๗๐๐ ล้านบาท
และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออานวยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลัง
สามารถกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. สาหรับแนวทางการชาระคืนเงินยืมกองทุนฯ ให้กระทรวงการคลังซึ่ งเป็นผู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่า ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ นาไปชาระคืนเงิน ยืมกองทุนฯ ตามขั้ นตอนต่ อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ กรณีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนและสานักงาน กสทช. ให้กระทรวง
การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

๔๖
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมในการวางโครงข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
ภูมิภาค โดยคานึงถึงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทุกด้านทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ให้เป็นโครงข่ายที่ชัดเจนและเป็นระบบ
เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามพื้นที่ชายแดนและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัด นอกจากนี้ ให้พิจารณาใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถนนด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ขณะนี้ได้เกิดภาวะน้าท่วมฉบับพลันในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา เวียดนาม ส่งผลให้ประชาชน
ในประเทศดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้มีปริมาณฝนตกมากขึ้น
และหลายพื้นที่เริม่ ประสบปัญหาอุทกภัยแล้ว ดังนั้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานและพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสม และให้กระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมข้าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย
๒.๑.๒ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงกลาโหม
จัดส่งทหารลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทันท่วงที โดยให้เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
๒.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการกักเก็บ
น้าฝนที่ตกในช่วงนี้เพื่อสารองไว้ใช้ในระยะต่อไป
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทุกอย่างของรัฐบาลให้แก่ประชาชนตั้งแต่เริ่มแรก
รวมทั้งต้องมีการแก้ไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความไว้วางใจต่อรัฐบาลและข้าราชการให้ได้ โดยไม่ควรมุ่งที่จะใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการบังคับแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ให้หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบมาตรการและโครงการสาคัญต่าง ๆ เร่งรัดการดาเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ โดยให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๒.๒.๑ กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินและค่าครองชีพของประชาชนทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๒.๒.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มรี ายได้นอ้ ย
๒.๒.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานความคืบหน้าการสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒.๒.๔ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
ขนส่งเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๒.๕ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง รายงานความคืบหน้าการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนแต่ละประเภท
๒.๒.๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้า
การจัดตั้ง Single Gateway เพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงพาณิชย์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความร่วมมือว่าด้วยหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) ว่าขณะนี้ประเทศสมาชิก
ผู้ก่อตั้ง TPP ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อยุติ และเมื่อได้ข้อยุติแล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์จัดทาข้อมูลผลดีผลเสีย และผลประโยชน์
ที่ไทยจะได้รับหากตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๗ เมษายน ๒๕๕๘) ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา
ความจาเป็นในการนามาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใช้ในการปรับปรุง
มาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization :
ICAO) นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการพิจารณาดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน
การบินพลเรือนของไทยซึ่งเป็นปัญหาสาคัญเร่งด่วนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย เช่น ชาวสวนยาง
ชาวนา ชาวสวนปาล์ม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นมาตรการในการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นั้น ให้กระทรวงกลาโหม (หน่วยทหารในพื้นที่) เข้าไปมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นในการให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของโครงการ มีความรวดเร็วและโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์โดยตรงแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
พัฒนาพืชสมนุไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมู ลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพรไทยด้วย
๓.๓ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) จะมีการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ในช่วงปลายปีเป็นประจาทุกปี ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ง เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดงานจาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประจาปี ณ บริเวณสวนอัมพร
นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ หรือแนวทางการจัดงานร่ วมกัน
โดยอาจจัดในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปาชีพได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ในการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในที่ต่าง ๆ ทุกครั้ง
ให้กระทรวงมหาดไทยเชื่อมโยงกับงานศิลปาชีพด้วย
๓.๔ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดาเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกมันสาปะหลังระบบน้าหยดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
ได้แล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานาแนวทางการดาเนินการของเกษตรกรซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการปฏิบัติและประสบความสาเร็จแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทา
การเกษตร รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ได้นาไปเผยแพร่ มาพิจารณาต่อยอดขยายผล
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรต่อไป
๓.๕ ให้ทุกหน่วยงานที่มีรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนที่รัฐถือหุ้นถือปฏิบัติว่า ในการเสนอขออนุมัติหรือขอ
ความเห็นชอบดาเนินการใด ๆ ซึ่งมีข้อกฎหมายกาหนดให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจะต้องคานึงว่าต้องเสนอคณะกรรมการ
บริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนนั้น ๆ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้า พร้อมทั้งแนวทางเตรียมการเพื่อป้องกัน
๔๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

สถานการณ์น้าขาดแคลน โดยให้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งชุมชนเมืองและภาคเกษตรกรรมในการประหยัด
การใช้น้าในช่วงเวลานี้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้าในระยะต่อไป เพื่อให้สามารถเตรียมการรองรับได้อย่าง
เหมาะสม นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับฤดูกาลผลิตที่กาลังจะมาถึง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้า
อย่างต่อเนื่อง หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยน้าจากเขื่ อนสาหรับการทาการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญให้
ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกาหนด และแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ ด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการขุดลอกและกาจัดวัชพืชในคูคลองให้แล้วเสร็จ โดยให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วเป็นอันดับแรก
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันศึกษาการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่มี
วิธีการช่วยเหลือตนเองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้ง เช่น การขุดสระเก็บกักน้า การสร้างถังเก็บกักน้า
การปลูกข้าวแบบน้าไหลผ่าน การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อนาเทคนิคหรือวิธีการดังกล่าวไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ นาไปใช้
ต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินโครงการที่มีลักษณะเป็น
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ ติดตามและประเมินผลว่า เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิถีการทาการเกษตร
ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รับไปดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ พิจารณาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่าโดยเฉพาะข้าว ยางพารา พร้อมทั้งพิจารณาแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะชาวสวนยาง รวมทั้งเร่งรัดการจัดตั้งเมืองยางพารา
(Rubber City) ในพื้นที่เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘ ด้วย
๑.๒ พิจารณาร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่ อทบทวนและกาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน การทาเหมืองแร่
ลิกไนต์ การใช้พื้นที่เพื่อการจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาล การดาเนินโครงการด้านพลังงาน ซึ่งยังมีกลุ่มผู้คัดค้านการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว โดยอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินโครงการให้เกิดความเหมาะสมและสามารถดาเนินการต่อไปได้
๑.๓ กากับให้กระทรวงพาณิชย์กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคภายใน
ประเทศมีราคาสูงในขณะที่ราคาน้ามันลดลงแล้ว พร้อมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการกาหนดราคากลางของสินค้าอุปโภคและ
บริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะระดับราคาน้ามัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการเอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภค
๑.๔ กากับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ให้ดาเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน เร่งดาเนินการตามแผนงานโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตามผลการพิจารณาคดีพิพาทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี
เช่น คดีพิพาทระหว่างสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กับบริษัท ไอทีวี จากัด (มหาชน) คดีพิพาทระหว่างกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กับบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และคดีพิพาทระหว่างผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล กับคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และสานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง) เร่งรัดการปรับปรุงด่านตรวจคนเข้าเมืองให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและมีความทันสมัย โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองของต่างประเทศได้ รวมทั้งมีแผนการซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องด้วย
๓.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการและโครงการสาคัญต่าง ๆ
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งรวมถึงเรื่องการจัดตั้ง single gateway ที่ให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการให้
นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งรัดการดาเนินการ
เรื่องดังกล่าวและรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ต่อไปด้วย
๓.๓ ให้กระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของสิทธิประโยชน์และจานวนเงินสมทบ
ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้
ผู้ประกันตนทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง
๓.๔ สืบเนื่องจากผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ให้หน่วยงานร่วมกันรณรงค์
การ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในทุกโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คาสั่งศาลที่ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตารวจกองประจาการ) ออกจากการพิจารณา
ของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมอบให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไปตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปประกอบการพิจ ารณา
และให้เชิญผู้แทนคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติร่วมพิจารณาด้วย และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา สานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และ
๑. ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และพิธีสารพร้อมบทบัญญัติในเรื่องนี้ รวม ๔ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ พิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก บทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลง
ว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้ามีผลใช้บังคับ (Category A) และบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ
(Category B) และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับตัว สาหรับความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้า (Agreement
on Trade Facilitation : TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
๕๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒. เห็นชอบให้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ และคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ออกไปอีก ๖๐ วัน
และแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) นาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยกร่าง และนาเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
และครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตารวจกองประจาการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตารวจกองประจาการ) ออกจาก
การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมอบให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
และให้เชิญผู้แทนคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติร่วมพิจารณาด้วย และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลงานสะสมที่ทาได้ร้อยละ ๑๒.๕๓% ล่าช้ากว่าแผน ๖๗.๗๒% โดยมีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน
ได้แก่ งานขุดและขนดิน งานฐานรากอาคารหลัก งานพื้นที่ชั้น B2 งานติดตั้งเสาเหล็กชั้น B1 และ B2 และงานติดตั้ง Bracing Layer 2
๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ส่งมอบแล้ว ๑๐๒-๓-๗๖ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕) ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง
อาคารหลักทั้งหมด โดยส่งมอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่
๑.๓ การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จากปริมาณดินทั้งหมด ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร ขนดินออกจาก
พื้นที่ได้แล้ว ๘๑๑,๓๘๔ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่ต้องขนออก ๒๒๑,๔๓๔ ลูกบาศก์เมตร
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง และปัญหากรณี
ชาวบ้านรุกล้าเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาบริเวณก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้าเจ้าพระยาเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้า
๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่า การก่อสร้างสะพานเกียกกายเป็นการดาเนินการตาม
แผนแม่บทของกรุงเทพมหานครเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ต่อมาเมื่อมีโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงได้ปรับลดระดับความสูง
ของสะพานเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของรัฐสภา และให้กระทรวงมหาดไทยสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง
สะพานเกียกกายว่าเป็นการดาเนินการตามแผนที่มีอยู่แล้ว มิใช่การก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
๒. รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า
๒.๑ ตามที่ได้มอบหมายให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ดาเนินการ
ออกประกาศตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น เมื่อ ศปมผ. ได้ดาเนินการออกประกาศใดแล้ว
ให้นาประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย
๒.๒ สาหรับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น ได้มอบหมายให้ ศปมผ.
มีอานาจในการออกประกาศใด ๆ เพื่อดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าวไปก่อนแล้ว และเมื่อ ศปมผ. ออกประกาศใด ให้เร่งรัดนาประกาศ
ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ “(๕) เพื่อดาเนิน
โครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่ อเศรษฐกิจและสังคม” ในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง พิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก บทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลงว่าด้วย
การอานวยความสะดวกทางการค้ามีผลใช้บังคับ (Category A) และบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัว
ก่อนการปฏิบัติ (Category B) และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับตัวสาหรับความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวก
ทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation : TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๘ และให้เสนอพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก บทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ความตกลง
ว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้ามีผลใช้บังคับ (Category A) และบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ
(Category B) และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับตัวสาหรับความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on
Trade Facilitation : TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) รวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน

๕๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ และคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ออกไปอีก ๖๐ วัน
และแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) นาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยกร่างและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เสนอ ซึ่งมีผลงานสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดย
ผ่านกลไกระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์
โดยศูนย์ดารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
ในระยะ ๒๐ ปี และให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) นากรอบการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้แนวทางปฏิรูปดาเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงของรัฐและ
ต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๒๕๔,๙๘๖.๙๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๒๔ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓๔๓,๔๖๑.๙๒ ล้านบาท) และการจัดทาโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ
ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการนาเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ
ประกาศเชิญชวนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์
๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการสาคัญเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ได้กาหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และจัดทาแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร ได้ดาเนินการจัดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนาร่อง ๔ จังหวัด และจัดทาโครงการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท โดยได้อนุมัติโครงการในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด
การจัดระเบียบสังคม ได้จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางอานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บุกรุก รวมทั้งกาหนดแนวทางดาเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุก ล้าลาน้าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอย
และน้าเสีย ได้พิจารณากาหนดพื้นที่จังหวัดที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงกาจัดขยะมูลฝอย และดาเนินโครงการนาร่องเพื่อ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมในส่วนก ลาง
และจังหวัด/อาเภอ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อาเภอทั่วประเทศ
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้ดาเนินการทบทวน
สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ได้ดาเนินโครงการการบริหาร
จัดการน้า (โครงการขุดลอกสระน้า-บ่อน้า เป่าล้างบ่อบาดาล) ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสั่งการให้ทุกจังหวัด
เตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูร้อน ประจาปี ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และขอส่งคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และรับทราบคาสั่ง
สานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ การผลัดเวรเฝ้าฯ ของรัฐมนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีสาคัญในโอกาสต่าง ๆ
๑.๒ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี
๑.๓ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

๕๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑.๔ หลักการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (๑) หลักการทั่วไปในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) หลักการในการเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี และการขออนุมัติงบประมาณหรือเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ และ
(๓) หลักการเสนอเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ
๒. เห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการและถือปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนี้
๒.๑ หลักในการปฏิบัติ
๒.๑.๑ ยึดหลักความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วทันต่อเวลา การรักษาความลับ และสร้าง
ผลงานที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน คานึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ความสาคัญต่อประโยชน์
ต่อประเทศชาติ
๒.๑.๒ เป้าหมายการทางาน คือ สร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน สร้างความมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความมั่นคง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชน
๒.๑.๓ ร่วมกันสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนกับรัฐบาล โดยให้รัฐมนตรีชี้แจง
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล และชี้แจงความคืบหน้าในการดาเนินการ รวมทั้ง
เผยแพร่ผลงานในความรับผิดชอบให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย
๒.๑.๔ เรื่องใดถึงแม้อยู่ในอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี แต่หากจะมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบโดยรวมต่อ
นายกรัฐมนตรี รัฐบาล หรือประเทศชาติ ให้หารือนายกรัฐมนตรีหรือนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดาเนินการ เพื่อลดปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๒.๒ สิ่งที่ต้องดาเนินการ
๒.๒.๑ ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในช่ว งปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ให้จัดทาแผนที่ชัดเจนว่า
ในทุก ๆ ระยะ ๓ เดือนจะมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร
๒.๒.๒ ให้มีการสื่อสารกับต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องว่าการดาเนินการของรัฐบาลเป็นไป
ตาม Roadmap ที่กาหนดไว้
๒.๒.๓ ให้นาตัวอย่างเรื่องที่ต่างประเทศดาเนินการประสบความสาเร็จมาศึกษา และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงาน เช่น การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และฟินแลนด์
๒.๒.๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒.๒.๕ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดการดาเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย การส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน การเร่งรัดการลงทุนทั้งในส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า ถนน โดยเน้นการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ และการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนให้มากขึ้น
๒.๒.๖ ในการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพื่อช่วยงานให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมและระมัดระวัง
ไม่ให้มีการใช้อานาจเกินกว่าที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกรณีที่อาจจะมีการแอบอ้างคาสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมด้วย
๒.๒.๗ เพื่อให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ปฏิบัติงานในตาแหน่งได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้รัฐมนตรีที่ยัง
ดารงตาแหน่งข้าราชการประจาและจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นี้ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่ง
ของฝ่ายข้าราชการประจาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน ส่วนรัฐมนตรีที่ดารงตาแหน่งข้าราชการประจาแต่ยังไม่เกษียณอายุราชการในปีนี้
ขอให้พิจารณาการลาออกจากตาแหน่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอว่า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้
ทั้งฉบับ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง เส้นทางการปฏิรูป
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับเส้นทางการปฏิรูป สรุปได้ว่า
๑.๑ เส้นทางการปฏิรูป มี ๓ องค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ที่มีหน้าที่ปฏิรูป คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๑.๒ แนวทางการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฯ
๑.๒.๑ เป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
๑.๒.๒ ปฏิรูป ๑๑ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว้
๑.๒.๓ แบ่งระยะเวลาออกเป็น ๓ ระยะ คือ (๑) เรื่องที่ทาทันที (๒) เรื่องที่ทาระยะต่อไป (๓) เรื่องที่ทาเพื่อ
ความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลถัดไปดาเนินการต่อไป
๑.๓ ความหมายของคาว่า “ปฏิรูป” คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมเป็นแบบใหม่ โดยอาจเป็นการเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง วิธีทางาน หรือระบบบุคลากร
๑.๔ กรอบในการปฏิรูปประเทศปัจจุบัน ได้แก่
๑.๔.๑ กรอบปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฯ ๑๑ ด้าน (Area Base)
๑.๔.๒ กรอบนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๑ ด้าน (Problem Base)
๑.๔.๓ กรอบนโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๑ ข้อ (Agenda Base)
๑.๔.๔ กรอบวาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๓๗ เรื่อง
๑.๕ แผนแม่บทการปฏิรูป ๓๗ เรื่อง ที่นายกรัฐมนตรีได้รับมอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณา
ส่งเรื่องดังกล่าวให้
๑.๕.๑ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๕.๒ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ
และเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) หรือ
๑.๕.๓ คณะทางานกลั่นกรองที่จะแต่งตั้งต่อไปในอนาคต
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาและกาหนดแนวทางการปฏิรูป
ในระยะที่ ๒ ต่อไป

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการขออนุมัติหลักการให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ได้รับสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
กรณีข้าราชการพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตรายว่าสมควรจะให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการตารวจ/ทหาร อย่างไร เนื่องจาก
มีข้าราชการหลายหน่วยงานร้องขอรับสิทธิการได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาให้เฉพาะข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกระทบต่อความมั่นคงเท่านั้น ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๕๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบร่ างระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
มี สาระส าคั ญเป็ นการแก้ ไขเพิ่ มเติ มเพื่ อให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี แห่ งชาติ และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ในระหว่าง
การโอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปยังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... ตามที่
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (ให้สานักงานอัยการสูงสุดสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒๓๘,๗๑๔,๔๐๐ บาท
ให้สานักงานอัยการสูงสุดสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗





  

    

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยซ่อมอากาศยาน จานวน ๕ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง จานวน ๕ ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงใบรับรองหน่วยซ่อม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ขอรับ การออก การกาหนดอายุ และการขอต่ออายุใบรับรองหน่วยซ่อม
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงผู้ดาเนินการหน่วยซ่อม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ดาเนินการหน่วยซ่อม
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงการผลิตชิ้นส่วนของอากาศยาน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาตผลิตชิ้นส่วนของอากาศยานเพื่อใช้ในการบารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
๑.๔ ร่างกฎกระทรวงใบอนุญาตประกอบกิจการบารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ การออก การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการบารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศในราชอาณาจักร
๑.๕ ร่างกฎกระทรวงใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอ การออก แบบ อายุ การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศ
๒. มอบให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมการบินพลเรือนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้
การกากับดูแลหน่วยงานซ่อมอากาศยาน การควบคุมการผลิตอากาศยานและชิ้นส่วนอากาศยานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (สานักงาน คปก.) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ การติดตามการดาเนินงานของ คปก. รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคบางประการในการดาเนินการ
ตามภารกิจของ คปก. ในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมาย
รวมทั้งเนื้อหาร่างกฎหมายที่จะนาไปสู่การพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมตลอดถึงกระทรวง หน่วยงานรัฐต่าง ๆ เป็นต้น
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับความเห็นและข้อเสนอแนะของ คปก. โดยนาความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของ คปก. ไปประกอบในการพิจารณาร่างกฎหมาย
๓. กระบวนการนิติบัญญัติต้องให้ความสาคัญกับร่างกฎหมายเข้าชื่อของประชาชนเป็นลาดับต้น ๆ ในการพิจารณา
ร่างกฎหมายเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป และในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายควรรับฟังเสียงประชาชนที่มีส่วนได้เสียหรือที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณาด้วย
๔. ปรับเปลี่ยนฐานคิดวิธีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของ คปก. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามอานาจหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้วาระการดารงตาแหน่งของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการตารวจกาหนด และยกเลิกเงื่อนไขการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
ตารวจ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการลบหรือเปลี่ยนแปลง และลักษณะของงานหรือ
สาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการลบหรือเปลี่ยนแปลง และ
ลักษณะของงานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการลบหรือเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๕๓/๓ (๒)
และลักษณะของงานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิที่จะทาการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตามมาตรา ๕๓/๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ ตลอดจนการเผยแพร่งานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน นั้น มีรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ต้องอาศัยความเข้าใจเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์
ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
คานึงถึงผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าข้าวด้วย เนื่องจากสาระสาคัญที่ขอปรับปรุงส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าข้าว ทาให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้ น และอาจส่งผลต่อ
ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ จึงจาเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๕๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับทางเดินเชื่ อมระหว่างอาคารในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้
ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยก
เข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว)
ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา โดยเป็นระบบที่มีด่านควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งขาเข้าและขาออก
ซึ่งผู้ใช้ทางต้องรับบัตรที่ด่านขาเข้า และต้องคืนบัตรที่ด่านขาออก พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมผ่านทางตามระยะทางที่ใช้จริง
๑.๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง
รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และ
ทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (บ้านอาเภอ) ตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง และตอนทางแยกไปบรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓ (บ้านอาเภอ) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมทางหลวงเร่งพิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ สายชลบุรี -พัทยา ซึ่งอยู่ ระหว่าง
ดาเนินการปรับปรุงให้เป็นทางหลวงพิเศษที่มีการควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
ในระบบปิด เพื่อรองรับการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ทั้งโครงข่าย และเห็นควรให้พิจารณาแผนประชาสัมพันธ์การเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงสายดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบ ไปดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลที่เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขมาตรา ๑๓ (๖)
และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้ก ระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ละกระทรวงพลั งงานรั บข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดาเนินการจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและกากับ
ดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ โดยให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงผลกระทบและความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน
ทั้งในและนอกพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมทั้งให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติเร่งรัดการปรับโครงสร้างของหน่วยงานและ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับการดาเนินภารกิจตามร่างพระราชบัญญัติฯ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบคาอธิบายและคาชี้แจงของกระทรวงพลังงานใน ๓ ประเด็นต่อข้อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้ผ่านการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาแล้ว มีบทบัญญัติสาคัญ ๆ ระบุไว้ชัดเจนแล้ว ทั้งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การกาหนดระยะเวลาของสัญญา/ต่อระยะเวลา
การแบ่งปันผลประโยชน์รัฐที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงข้อกาหนดอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยได้นากฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมบางมาตรา
ในปัจจุบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม
๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ได้เห็นชอบในกรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซที่สัมปทานจะหมดอายุในปี ๒๕๖๕/๖๖
โดยมอบให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม โดยคานึงถึงความต่อเนื่องของ
การรักษาระดับการผลิตและผลประโยชน์ของรัฐเป็นสาคัญ แล้วจึงนามาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งภายในกรอบเวลา ๓ ปี
ดังนั้น จึงไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวที่เป็นการดาเนินการเพื่อรองรับการให้สิทธิสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่
๑.๓ กระทรวงพลังงานมีความเห็นว่า ในขณะนี้ยั งไม่มีความจาเป็นที่จะจัดตั้งบรรษัทน้ามันแห่งชาติ เพราะมี
หน่วยงานรัฐ คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทาหน้าที่แทนรัฐในการให้สิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียม กากับดูแลผู้รับสัมปทาน การจัดตั้ง
บรรษัทน้ามันแห่งชาติจะเป็นการทาหน้าที่ซ้าซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน
๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้การให้สิทธิสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมมีทางเลือกอีกทางหนึ่งให้รัฐสามารถพิจารณานาระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ปิโตรเลียมนอกเหนือไปจากการพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการคานวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียม รวม ๒ ฉบับ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ร่วมกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงานนาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว รวมทั้งคาอธิบายและคาชี้แจงของกระทรวงพลังงานไปชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. ๒๕๑๔ สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ได้ข้อสรุป ก่อนเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิด
ทาการศาลปกครองในภูมิภาค)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทาการศาลปกครองในภูมิภาค) ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ตามร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... [แก้ไขปรับปรุงอานาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
(ก.ศป.)] ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน ก.พ. ตามคาสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อสานักงาน ก.พ. พิจารณาเสร็จและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จึงให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้ทั้ง ๒ ฉบับ ไปเพื่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๖๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงเพดานอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย
ในคดีอาญา ปรับปรุงอัตราค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และ
จาเลยในคดีอาญามีความเป็นธรรม ครอบคลุมความเสียหายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าทนายความขั้นต่าในการดาเนินคดี
แก่จาเลยในคดีอาญา ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการดาเนินงานตามร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว จานวน ๓๐๐ ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่าย
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้ก ระทรวงยุติ ธรรม โดยกรมคุ้ม ครองสิทธิและเสรีภาพเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๒


   

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๒๕๕๘

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่ ว งเดื อ นสิสิ ง หาคม ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ร วม ๔ ครั้ ง มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๗๕

๖๕

๖๐

๔๖

๔๕

๔๕

๔๑

๓๐
๑๕
๐
๔ ส.ค.
ส ๕๘

๑๑ ส.ค. ๕๘

๑๘ ส.ค. ๕๘

๒๕ ส.คค. ๕๘

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๐๐
๔๐๐

๓๔๒

๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๒๔๔ ๒๒๕

๔๐๘

๒๙๑
๒๓๙

๒๗๗ ๓๒๐
๒๖๖
๒๓๓
๑๙๗

๑๐๘

๐
๑๖,, ๓๐ ๒๕ ๓๐ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑
๒๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.คค.
ก.ย.. ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘
๕๗

๖๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๔๗ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๓๐ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

ป, 4

วาระเพื่อทราบ ๑๓๐ เรื่อง (๖๕.๙๙ %)

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๒.๐๓ %)

130

วาระอื่น ๆ ๑๖ เรื่อง (๘.๑๒ %)

อ, 16

พ, 47

วาระเพื่อพิจารณา ๔๗ เรื่อง (๒๓.๘๖ %)
––

รวมทัง้ สิน้ ๑๙๗ เรื่อง
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๖๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘๘)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๑๗๗ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๔๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๓๔ เรื่อง วาระจร ๑๓ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๓๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๒๕ เรื่อง วาระจร ๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
ษณะ การเสนอ
จํานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๒๕

๑๕๐

วาระจร

๑๒๐
๙๐
๖๐
๓๐

๓๔
๑๓

๕
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๑๗๗ เรื่อง

๖๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๙๗ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
สม.
สว.
สผ.
ตช.
ศป.
ศร.
ปช.
อส.
สลธ.คสช
คปก.
กอสส.

๕๔

๖
๖

๔

๒

๒
๑
๑

๑
๑

๐

๙
๕

๑๓

๓

๑๔

๙

๓
๕

๒
๒
๓

๑
๑
๑
๑

๑๕

๑๑

๔

๑๒

๓

๒

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘๘)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื
ไป ประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติ
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื
ไป เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ
ง
และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
ารณาออกไป
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื
แนก
่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๖๔ เรื่อง
๘๓.๒๕ %

เรื่องกฎหมาย
๓๓ เรื่อง
๑๖.๗๕ %

รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับ นโยบายรัรัฐ บาล จํา นวน ๑๑๗ เรื่อง และเรื่องที่ไม่
ไม่ส อดคล้องกับ นโยบายรัฐ บาล จํา นวน
๘๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล,
๑๑๗ เรื่อง
117, 59.39%
๕๙.๓๙ %

๖๗

ไม่
อดคล้
งกับ อง
เรื่อสงที
่ไม่สออดคล้
นโยบายรั
ฐบาล,
บาลฐบาล
กับนโยบายรั
80, 40.61%
๘๐ เรื่อง
๔๐.๖๑ %

รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๓๐

๒๘

๒๖

๒๔

๒๐
๑๐
๐

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

๔
(๑)

(๒)

๔

๓

๔

(๓)

(๔)

(๕)

๑๒

๘
๑
(๖)

(๗)

(๘)

๓
(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
พยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ เรื่อง

สํานักบริ
บรหารงานสารสนเทศ

๖๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘๘)

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๓๗

๔๐

๓๖

๓๐
๑๙

๒๐
๑๐
๐

๑๑

๑๑

๓
(๑)

(๒)

(๓)

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

(๔)

(๕)

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

รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ เรื่อง

๖๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

(๖)

ด้าน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นทีท่ ดี่ ําเนินการ
เรื่องทีเข้
เ่ ข้าสู่การประชุมคณะรั
คณะ ฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภู
การ มิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๑๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีจํจาํ แนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จํานวน ๓ เรื่อง
๒๗.๒๗ %

ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง
๙.๑๐
๑๐ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๓ เรื่อง
๒๗.๒๗ %

กทม. และปริมณฑล
กทม
จํานวน ๒ เรื่อง
๑๘.๑๘ %

ภาคกลาง
จํานวน ๒ เรื่อง
๑๘.๑๘ %

รวมทั้งสิ้น ๑๑ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๖ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๒
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๒๐ ๑๓
๑๔
๗
๑๐
๔
๐

๑๔

๗ ๙

๑๖
๕

๕

๑

๗

๘

๑๓
๔

๑๑

๔

๒ ๔

๒

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

สํานักบริ
บรหารงานสารสนเทศ

๗๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๒๕๕๘

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรั
ารณาของ
ฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงสิงหาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรั
ณ ฐมนตรี ดังนี้
เลขที่หนังสือยืนยัน/

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

๒๙๘๑๙ [๒๕/๐๘/๒๕๕๘]
๒๙๘๑๙/๕๘

๔.

ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทําการศาลปกครอง
ในภูมิภาค)
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ.
พ .... [ร่างพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[ร่ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๒๐๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๒๐๘/๕๘

๖.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒๗๙๔๔/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๗๙๔๔
พ.ศ. ....
แนวทางการดําเนินงานและการปรับปรุงปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่าย ว ๒๖๑/๕๘ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
ประจําปีงบประมาณ พ.ศศ. ๒๕๕๘ (ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ....)
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.
พ ....
๒๗๒๗๖ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
๒๗๒๗๖/๕๘

๒.
๓.

๗.

๘.
๙.

วันเดือนปีที่มีมติ

๒๘๓๘๑ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๓๘๑/๕๘
๒๘๓๖๖ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๓๖๖/๕๘
๒๘๓๒๔ [๑๑/๐๘/๒๕๕๘]
๒๘๓๒๔/๕๘

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ๒๗๑๐๙
๒๗๑๐๙/๕๘ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตํารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๖๙๒๐ [๐๔/๐๘/๒๕๕๘]
๒๖๙๒๐/๕๘

๗๑

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

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

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๓๒
๓๒

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่อ งที่ เ ป็ น พระราชกํา หนด พระราชบัญ ญัติ พระราชกฤษฎี
ษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ และ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน ๔๙ ฉบับ จําแนก
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช พระราช พระราช
กําหนด บัญญัติ กฤษฎีกา
๒

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวม

๑
๑
๑

๑
๔
๔
๑
๑

๑
๑๖

ประกาศ

ระเบียบ

รัฐธรรมนูญ

๒

๑
๑
๒
๑

๑
๑
๒
๗

กฎ
กระทรวง
๑
๑

๑
๑

๑
๑๕

๒๓

๔

สํานักบริ
บรหารงานสารสนเทศ

๗๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘๘)

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

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

๗๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่
หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
สม.
สว.
สผ.
ตช.
ศป.
ศร.
ปช.
อส.
สลธ.คสช.
คปก.
กอสส.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคกก.ป้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

