สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุ ม จะการปรากฏออกมาในรู ป ของ “มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ
เพื่ อตอบสนองนโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่ ว ยงานของรั ฐ การทํา งานของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี
จึงเป็นภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการ
และกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีไ ด้ต ระหนักถึงความสํา คัญ ของมติคณะรัฐ มนตรี ในฐานะ
ภาพสะท้ อ นการทํา งานส่ ว นหนึ่ ง ของรั ฐ บาล ดั ง กล่ า วไว้ ข้ า งต้ น จึ ง รวบรวมข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ และจัดทําเป็น CD สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวม
รายชื่อและสรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม
จํา นวนมติค ณะรัฐ มนตรีป ระเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่อ งที่เ ป็น มติค ณะรัฐ มนตรีที่ส อดคล้อ ง
กับ นโยบายรัฐ บาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น
การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม และแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน และการออกพันธบัตรออมทรัพย์
โดยกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อนักลงทุน รายย่อย เป็น ต้น
สํา นักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีห วังว่า เอกสารนี้จ ะเป็น ประโยชน์ในฐานะเป็น ข้อมูล ประกอบ การบริห าร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความรับ รู้แก่ป ระชาชนเกี่ย วกับ การทํา งานของรัฐ บาล จึง ได้เ ผยแพร่เ อกสารนี้แก่ส าธารณชนในเว็บ ไซต์
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธันวาคม ๒๕๕๗

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมหามงคล ๒๖๐๑๔/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
ธันวาคม ๒๕๕๗ และเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

หน้า
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โครงการรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
เทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
การจัดกิจกรรม "เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับประชาชน
โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยกระทรวงการต่างประเทศ

๒๔๖๔๑/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๐๔๘/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๒
๒

๒๖๖๑๖/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๒

๒๗๔๑๒/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๓

๒๔๖๔๕/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๘๔๑/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๓
๓

๒๔๙๑๐/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๔

๒๔๕๓๔/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๔

๒๕๓๕๙/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๕

๒๕๗๑๒/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๕

๒๕๔๑๑/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๕

๒๖๐๑๗/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๖

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
การจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้าย
ขอเสนอเรื่องการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Instrument of the Extension
of the MOU between ASEAN and China on Cooperation in the field of
Non-Traditional Security Issues)
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง กาหนดประเภทสถานประกอบการ
ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในสถานประกอบการ และร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ..
(พ.ศ. ....) เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในสถานประกอบการ รวม ๒ ฉบับ
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ
ว่าด้วยการเตรียมพร้อม และรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีในการประชุม 2014 ASEAN-ROK Special Ministerial Meeting
on Forestry ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

-๒ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติ ๒๖๗๙๒/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
เมี ยนมา ลาว และกั มพู ชา ซึ่ งเข้ามาเพื่อทางานในราชอาณาจั กร ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒๗๔๘๙/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
สรุปผลการจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ และผลการหารือทวิภาคี ๒๗๘๓๑/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๖

๖
๗

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ร่ างกฎกระทรวงกาหนดเครื่ องหมายและวิธี การแสดงเครื่องหมายบ่ง ชี้ข้อมู ล ๒๕๓๓๘/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
สาหรับรถที่จดทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ๒๖๒๙๑/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ขอรับการสนับสนุนข้าวสารเพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ภาคใต้ ๒๗๘๔๕/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๗
๗
๘

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๔
ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ
ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ
ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็น
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐ
กินีบิสเซา
ขอขยายเวลาการดาเนินงานโครงการความร่วมมือจัดทาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา
ของประเทศไทย โดย UNESCO ร่วมกับ OECD
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ [การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
BIMSTEC อย่างไม่เป็นทางการ (BIMSTEC SOM Retreat)]
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของมหาสมุทร ครั้งที่ ๔ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มให้แก่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ร่างข้อตกลงการก่อสร้างสาหรับโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทย–จีน
การเข้าร่วมประชุมว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security
and Co-operation in Europe : OSCE) ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส
รายงานสรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโภชนาการ ครั้งที่ ๒
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๒๕๖๘๖/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๗๐๒/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
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-๓๒๕๙๙๙/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๒๒๒/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๑๓
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๒๖๒๓๒/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๑๔

๒๖๑๐๑/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๑๔

๒๖๐๒๑/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๑๔

๒๖๑๐๕/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๑๕

๒๗๐๕๕/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๑๕

๒๖๘๓๑/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๑๖

๒๖๗๙๐/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๑๖

๒๖๖๔๖/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๑๗

๒๖๙๕๙/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๑๗

๒๖๗๗๘/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๑๘

๒๗๐๐๓/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๑๘

๒๗๘๔๓/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
๒๗๗๑๑/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๑๙
๑๙

การดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้เป็น ๒๖๘๒๖/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
๒๖๖๑๔/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
โครงการ ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน

๒๐

ผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
การเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint
แห่งสหราชอาณาจักร
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านทรัพยากรน้าและการชลประทานไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน
การจัดทาแถลงข่าวร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ของนายกรัฐมนตรี
และผลการหารือทวิภาคีในระหว่างการประชุมฯ
ผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖ (The 6th Asia-Europe Culture
Ministers' Meeting-ASEM CMM 6)
ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสานักงานสิทธิบัตรยุโรป
สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นาลุ่มน้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๒ (2nd Mekong River Commission
Summit)
สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ ๒๐ (20th Meeting
of Mekong River Commission Council)
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๕
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
การจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาระหว่ า ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและทั ก ษะของไอร์ แ ลนด์ แ ละกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
แห่งราชอาณาจักรไทย
ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงว่าด้วยการดาเนิน
โครงการเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพแก่ส านั ก เลขาธิก ารอาเซีย น ระยะที่ ๔ ส าหรั บ
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา
การบริ จ าคข้ า วเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ นสาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละ
มาเลเซีย

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๒๐

-๔๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

๒๔๔๕๑/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗
ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย ๒๖๑๑๖/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ....
๒๗๔๑๕/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
การดาเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

๒๑
๒๑
๒๑

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน
พ.ศ. ....

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน

ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....

๒๕๒๓๔/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗] ๒๒

๒๗๖๑๖/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๒๓

๒๔๔๓๙/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๒๓

ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ๒๖๑๕๓/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
อาชีวศึกษา

๒๔

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
การเปิดตัวแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา

-๕๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
ขออนุ มั ติ เ งิ น งบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ๒๕๒๙๕/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
(โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร)
๒๖๘๒๔/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

๒๕

๒๕

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒๗๕๑๙/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๒๕

๒๔๙๐๔/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๗๔๑๓/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๒๗
๒๗

ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ ๒๗๖๓๐/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
สถานพยาบาล พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ๒๗๖๒๑/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ๒๗๔๙๓/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
ชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล
ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....

๒๘

ผลการดาเนินงานเรื่องการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม : การรับคืน
โบราณวัตถุของไทยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อ นบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๒๘
๒๘

-๖ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ๒๗๔๙๕/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
หรือยานพาหนะที่จาเป็นประจาสถานพยาบาล พ.ศ. ....

๒๘

๕.๓ เสริม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ าระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ๒๔๖๒๒/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. ....
แผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล ว ๑๗๐/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
ปีใหม่ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษ ๒๖๖๒๑/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิ
เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
กับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย
หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๙
๒๙

๓๐

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๔๗๑๙/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๓๐

๒๔๖๕๓/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๓๑

๒๕๖๔๑/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๓๒

๒๕๕๓๑/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๓๒

๒๕๕๓๖/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๓๒

๒๕๗๕๗/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๓๓

๒๖๘๕๙/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
๒๗๕๘๔/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๓๔
๓๔

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
รายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรการสิ น เชื่อเพื่อสนั บ สนุ น การเข้าถึงแหล่ งเงินทุนของประชาชนรายย่อย
(สินเชื่อ Nano-Finance)
การออกพันธบัตรออมทรัพย์โดยกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อนักลงทุนรายย่อย
การบริ ห ารโครงการเงิ น กู้ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
รายงานความเห็นเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ

-๗รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗- ๒๗๖๘๕/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๕๘
๒๗๕๖๖/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
แนวทางการดาเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

๓๕
๓๕

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินและความคืบหน้าในการดาเนินโครงการตามมาตรการ ๒๕๕๒๖/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ว ๑๖๓/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ว ๑๘๓/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๖
๓๖
๓๗

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๒๕๗๖๕/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๓๘

๒๔๖๔๗/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๓๘

๒๔๗๗๘/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๓๘

๒๖๘๓๙/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๓๙

๒๖๖๑๒/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๓๙

๒๗๖๙๐/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๔๐

๒๔๖๓๔/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๔๐

๒๕๖๕๕/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๙๙๓/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๔๑
๔๑

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ป ระสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ ๒๗๗๒๑/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
(ช่วงประสบภัยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๔๒

รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการทาเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ขอขยายเวลาชาระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘
รายงานสรุปผลดาเนินงานการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู
การผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ (ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗)
การดาเนินโครงการ "เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
ขออนุ มัติดาเนิ นโครงการสร้ างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้า ท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล

-๘๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) และมติ ๒๖๙๐๘/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖)
แผนการด าเนิ น งาน งบประมาณรายจ่ า ย และประมาณการรายได้ ป ระจ าปี ๒๖๙๘๓/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

๔๓
๔๔

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
การด าเนิ น การตามระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัฒ นาระบบการ ๒๕๒๑๘/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

๖.

๔๕

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒๔๘๖๑/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๔๕

๒๔๖๗๔/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๔๖

๒๕๒๗๖/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๔๗

๒๖๙๗๑/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๔๗

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหา ๒๕๖๗๓/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
ยางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
(โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง)
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร ๒๗๗๕๒/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

๔๘

ข้อเสนอการขอรับ เงิน อุดหนุน บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๖
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

๔๘

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๒๔๔๒๙/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ์ ๒๗๖๘๐/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานผลการดาเนินงานจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่ประชาชน" ของกระทรวง ๒๗๔๑๔/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
อุตสาหกรรม

๔๙
๔๙
๕๐

-๙๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๒๕๕๒๒/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๒๘๔/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๕๐
๕๑

ขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๖๑๖๘/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๗๕๔๗/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Book)]

๕๒

การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

๕๒

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสิ นค้าเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(ITA Expansion)
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
ว่าด้วยวิสัยทัศน์ในอนาคตของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
"สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ นามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสุข" สาหรับการประชุม
สุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ
การจั ดท าหนั งสื อแลกเปลี่ ยนรั บรองการเปลี่ ยนแปลงบั ญชี กฎเฉพาะรายสิ นค้ า
ของความตกลง TNZCEP
ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนประเทศคู่เจรจาและการหารือทวิภาคีระหว่างไทย-สปป.ลาว และไทย-ญี่ปุ่น
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ....
การแต่ง ตั้ง รั ฐ มนตรี ป ระจ าแผนงานความร่ ว มมื อทางเศรษฐกิ จในอนุภู มิภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) เอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอด
ผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) และงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดการประชุมสุดยอด
ผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit)

๒๔๔๙๙/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๕๓

๒๕๕๘๘/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๕๓

๒๕๓๙๒/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๕๔

๒๖๐๒๕/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๕๔

๒๖๑๘๔/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๕๕

๒๖๒๔๘/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๕๖

- ๑๐ ขอความเห็นชอบให้ สัตยาบั นภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่ ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗
เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๗๐๔๕/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๕๗

๒๗๗๓๕/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๕๗

๒๗๖๖๓/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๕๗

๒๗๗๑๕/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๕๘

ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ ๒ ระหว่างประเทศไทยและ ๒๗๗๔๓/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
ธนาคารพัฒนาเอเชีย สาหรับปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๕๙

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

๒๗๗๒๘/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๕๙

รายงานการด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การด าเนิ น โครงการที่ มี ๒๖๖๑๓/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
มาตรการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุ คคลส าหรับ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ๒๗๗๐๓/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

๖๑

รายงานผลการด าเนิ น การโครงการทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการท างานวิ จั ย ๒๕๒๐๒/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
ของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๖

๖๒

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา

๖๑

- ๑๑ ๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มี โครงสร้ างพื นฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๒๖๖๑๕/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
๒๘๑๗๒/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๖๓
๖๔

๒๔๓๗๐/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โครงการที่จะเป็นของขวัญให้ประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ๒๖๖๑๗/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี “ของขวัญปีใหม่จากใจ ทส.”

๖๕
๖๕

ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่ ง เสริม การอนุ รั ก ษ์แ ละใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๘๑๔/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๖๖

๒๔๗๒๒/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๖๗

๒๔๕๑๙/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๗๔๔/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๗๒๒/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
ว ๑๕๔/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]

๖๗
๖๗
๖๘
๖๘

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่
๑๒ กันยายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

- ๑๒ ขอทบทวนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๗
ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับ
พื้นที่จังหวัด (Area Based)
โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมกองทัพบก
การประเมินผลสาเร็จของรัฐบาล
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานผลการดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
รายงานผลการดาเนินงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อ
จัดจ้าง
มาตรการการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ว ๑๖๘/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๗๐

ว ๑๘๖/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
ว ๑๖๒/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
ว ๑๖๕/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
ว ๑๖๙/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
ว ๑๘๔/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
ว (ร) ๑๔๓/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
ว ๑๖๔/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๖๘๐/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๗๐
๗๐
๗๒
๗๒
๗๓
๗๓
๗๔
๗๔

๒๕๖๕๕/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
ว ๑๖๑/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๐๗๑/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
๒๗๑๓๖/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
๒๗๔๑๘/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๗๕
๗๕
๗๖
๗๖
๗๗

ว ๑๘๕/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๗๘

๒๔๔๕๕/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๔๖๕/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๓๘๓/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๓๔๙/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๒๓๘/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๔๕๘/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๑๗๖/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๗๘
๗๙
๗๙
๗๙
๘๐
๘๐
๘๑

๒๖๐๐๕/๕๗ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]

๘๑

๒๖๗๖๕/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]

๘๒

๒๗๕๙๒/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๘๒

๒๗๖๓๗/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๘๒

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๑๒ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวงคมนาคม รวม ๖ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๕ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบับ
การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
การแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๒ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- ๑๓ ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
รายงานผลการจั ดอัน ดับ ความยาก-ง่ ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ๒๕๗๕๐/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
(Doing Business 2015) และแนวทางการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

๘๒

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
รายงานผลการดาเนิน งานโครงการศูน ย์บ ริก ารข้อ มูล ภาครัฐ เพื่อ ประชาชน ๒๕๕๕๙/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
(GCC 1111) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๘๓

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
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ (Hemp) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ [แก้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒]
โครงการของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม

๒๔๖๒๕/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๑๖๒/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๑๖๘/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๑๖๕/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๓๗๕/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]
๒๕๓๖๙/๕๗ [๐๙/๑๒/๒๕๕๗]

๘๕
๘๕
๘๕
๘๕
๘๖
๘๖

๒๗๔๑๖/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]
๒๗๔๑๑/๕๗ [๓๐/๑๒/๒๕๕๗]

๘๗
๘๘

- ๑๔ ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ๒๔๘๘๗/๕๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน ของเจ้าพนักงานตารวจ
พ.ศ. .... ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดความเสี ยหายที่จะให้ ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จานวนเงิน ๒๖๘๐๐/๕๗ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
ค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น คดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

๘๘

๘๙

-  ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื
ไป
่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาล
านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติทอยู
อี่ ยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๔

๙๕
๙๖
๙๗
๙๗

๑๐๓
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๕

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมหามงคล ธันวาคม ๒๕๕๗ และเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมหามงคล ธันวาคม
๒๕๕๗ และเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จัดงานร่วมทาบุญปีใหม่ มอบความสุขแก่คนไทย น้อมใจถวายในหลวง ในวั นที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ เทศบาลนครนนทบุรี โดยจัดกิจกรรมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร ทาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
การบริการต่าง ๆ กับประชาชน การจาหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก
๒. จัดงานลดราคาจาหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในวันที่ ๒๔-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน
โดยผู้ผลิต ผู้จาหน่ายสินค้ารายใหญ่ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคทุกชนิด ทุกแผนก ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งร้านค้าส่ งค้าปลีกรายย่อยในท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยลดราคา
สินค้าสูงสุดร้อยละ ๗๐
๓. Thailand Online Mega Sale 2015 ในวันที่ ๑๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และพันธมิตรจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.ThailandMegaSale.com เพื่อจาหน่ายสินค้าออนไลน์ในราคาพิเศษ
ลดราคาสินค้าร้อยละ ๒๐-๙๐
๔. Thai Commerce Store ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยาย
ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ www.thaicommercestore.com
๕. จัดงานเปิดระบบ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นการอานวยความสะดวก
ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านภาษีศุลกากร กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยได้ ณ จุดเดียว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนจะเชื่อมโยง “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” ไป “คลังข้อมูลทางการค้า
ของอาเซียน”
๖. จัดกิจกรรมซื้อขายเพิ่มสภาพคล่องของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยปรับเวลาเปิดตลาดให้เร็วขึ้นเป็น ๐๘.๐๐ น. และลดค่าธรรมเนียมลง ๑๕ บาท/สัญญา เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
๗. จัดกิจกรรมมอบความสุขปีใหม่ด้วยบริการจากใจให้แก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
โดยขยายเวลาให้บริการการขอหนังสือรับรองเพื่อนาไปใช้ประกอบพิธีการศุลกากรได้ทันความต้องการของผู้ประกอบการ
๘. จัดหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และสนับสนุนค่าธรรมเนียมยื่นในการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗-กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจัดหน่วยบริการให้คาปรึกษาแนะนาและรับคาขอจดทะเบียนและแจ้งข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ ในจังหวัดเป้าหมาย ๑๖ จังหวัด และสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เพื่อให้
ครอบคลุมถึงผู้ที่ทางราชการมีคาสั่งให้ปฏิบัติ หน้าที่ในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ การปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศ หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อันเป็นการสนับสนุน
การรักษาความมั่นคงของประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการรั ง วัดออกหนั ง สื อส าคั ญ ส าหรั บ ที่ห ลวง เพื่ อ ความมั่ น คงและการอนุ รัก ษ์ ที่ยั่ ง ยื น เทิ ดไท้ ๘๒ พรรษา
มหาราชินี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมที่ดินดาเนินโครงการรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เพื่อความมั่นคง
และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี ภายในกรอบวงเงิน ๒๙๓,๙๐๐,๑๔๓ บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลางให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในวงเงิน ๘๕,๕๗๓,๔๔๓ บาท ในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน โดยมี
เป้ า หมายด าเนิ น การ ๑,๔๖๗ แปลง ในพื้ น ที่ ๑๘ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การใช้ จ่ า ยและเบิ ก จ่ า ยงบประมาณดั ง กล่ า ว
ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
และขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ให้กรมที่ดิน
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๐๘,๓๒๖,๗๐๐ บาท โดยมี
เป้าหมายดาเนินการ ๘,๕๐๐ แปลง ในพื้นที่ ๕๒ จังหวัด ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดกิจกรรม "เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงกลาโหมได้จัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชน โดยยึดหลักการใช้ศักยภาพของหน่วยทหารในพื้นที่ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในเรื่องการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการให้บริการและอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ จานวน ๕๑ แผนงาน/โครงการ ได้แก่
๑.๑ กลุ่มงานการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จานวน ๑๙ แผนงาน/โครงการ
๑.๒ กลุ่มงานการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพ จานวน ๒๓ แผนงาน/โครงการ
๑.๓ กลุ่มงานการให้บริการต่าง ๆ จานวน ๙ แผนงาน/โครงการ
๒. การจัด กิจ กรรมในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม โดยดาเนิ นการพร้ อมกัน ทุก หน่ วยทั่ว ประเทศ จ านวน
๔ กิจกรรม ได้แก่
๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์ทาความสะอาดศาสนสถานและแหล่งชุมชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๗
๒.๒ การจัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้า ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒.๓ การเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารโดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
๒.๔ การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เปิดให้บริการหนังสือเดินทางในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราว ๑๖ แห่งทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการรับคาร้องหนังสือเดินทางทุกประเภท (หนังสือเดินทางทั่วไป/ทูต/ราชการ/
พระภิกษุ) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ (ยกเว้นวันเสาร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗)
๒. จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่เทศบาลเมืองหัวหิน โดยให้บริการระหว่างวันที่ ๑๕๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นการให้บริการรับคาร้องเฉพาะหนังสือเดินทางทั่วไปและรับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น
๓. เปิดสานักงานหนังสือเดินทางบางนา-ศรีนครินทร์ ที่ศูนย์การค้าธัญปาร์ค โดยเปิดบริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๔. เปิดให้บริการรับรองเอกสารในวันเสาร์ที่กรมการกงสุล เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ ได้แก่ วันเสาร์ที่ ๒๐ และ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันเสาร์ที่ ๑๐ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
๕. จัดตั้งศูนย์สายด่วนบริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมง และจัดทา Mobile Application เพื่อให้ข้อมูลด้านการกงสุล
แก่ประชาชน โดยมีแผนให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป “On the Path to Reform” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และบทเรียนด้านการปฏิรูปของประเทศต่าง ๆ ทั้งในภาพรวม และประเด็นเฉพาะใน ๓ สาขา ได้แก่ (๑) การปฏิรูปด้านการเมือง
(๒) การบริหารราชการแผ่นดิน และ (๓) การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิรูป ของไทย อาทิ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิรูปจากต่างประเทศ ใน ๓ สาขา และภาควิชาการ ตลอดจนคณะทูตานุทูต และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจา
ประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับทุกส่วนราชการในการเข้าร่วมงานสานเสวนาฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคุ้มครอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กาหนดมาตรการริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทาความผิดค้ามนุษย์
กาหนดมาตรการเพิ่มอานาจทางปกครองให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการเข้าไปตรวจตรา และหากพบการกระทา
ความผิดค้ามนุษย์ รวมทั้งกาหนดมาตรการเพิ่มบทลงโทษสูงขึ้น ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการ
๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

บริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามร่างมาตรา ๙ ควรกาหนดให้สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑ รวมทั้งการกาหนด
กรอบการยกเว้นค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เพิ่มข้อความ “ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้นาไปใช้ได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน” ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จัดทาแผนบูรณาการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ส่ว นราชการที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนบูรณาการดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Centre) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันแบบครบวงจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบและรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้าย ที่ ๒๑๗๐ (ค.ศ. ๒๐๑๔) และที่ ๒๑๗๘ (ค.ศ. ๒๐๑๔) เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสานักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติและแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ
เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติทั้งสองฉบับ
ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเสนอเรื่ องการต่ออายุบั นทึกความเข้าใจระหว่างอาเซีย นและสาธารณรัฐ ประชาชนจีนว่า ด้วยความร่ วมมื อ
ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Instrument of the Extension of the MOU between ASEAN and China
on Cooperation in the field of Non-Traditional Security Issues)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ และเห็นชอบต่อตราสารการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชน
จีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Instrument of the Extension of the MOU between ASEAN and
China on Cooperation in the field of Non-Traditional Security Issues) โดยอาเซียนและรัฐบาลจีนได้ตกลงกันที่จะต่อ
อายุการมีผลบังคับใช้บันทึกความเข้าใจฯ ต่อไปอีกถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกล่วงหน้า
ให้การบังคับใช้บันทึกความเข้าใจฯ สิ้นผล
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามตราสารฯ ดังกล่าว
๑.๓ อนุมัติให้สานักงานตารวจแห่งชาติสามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตราสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
ก่อนมีการลงนามได้ (หากมีความจาเป็น) โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดทาหนังสือ
มอบอานาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามตราสารฯ ดังกล่าว
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง กาหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเพิ่มเติม
ให้สถานที่หรือที่เก็บสินค้าของผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง กาหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
๒. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่า งแถลงการณ์ ร่วมของการประชุ ม รั ฐ มนตรี ส าธารณสุ ข อาเซี ย นบวกสามสมั ย พิ เศษว่า ด้ วยการเตรีย มพร้ อ ม
และรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยการเตรียมพร้อม
และรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Joint Statement of ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special Meeting
on Ebola Preparedness and Response) ซึ่งเป็นการแสดงเจตจานงของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในการดาเนินความร่วมมือ
ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนให้มีการดาเนินการตามข้อตกลง
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ แถลงการณ์ร่วมการประชุม
รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๔ มติขององค์การสหประชาชาติ และแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ครั้งที่ ๙ ว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาของภูมิภาค และหากมีการแก้ไขถ้อยคาหรือประเด็นที่มิใช่สาระสาคัญ
ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งข้อสงวนในประเด็นการให้ความช่วยเหลือในระดับนานาชาติที่จะให้มีการจัดส่ง
บุคลากรไปประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
(เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน และ
เตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทยไปยั งแอฟริกาตะวันตก) ที่ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ และมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาก่อน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีในการประชุม 2014 ASEAN-ROK Special Ministerial Meeting on Forestry ณ
นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีในการประชุม The 2014 ASEAN-ROK Special Ministerial Meeting
on Forestry มีสาระสาคัญเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการป่าไม้ของประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐ
เกาเหลีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อการจัดการด้านป่าไม้ในภูมิภาค และการดาเนินมาตรการ
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

เกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลา รวมถึงการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านการป่าไม้
แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมอบหมาย เป็นผู้ให้การรับรองและร่วมลงนามร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีในการประชุม The 2014 ASEAN-ROK
Special Ministerial Meeting on Forestry ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้อยคาของร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่ า งประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก าหนดจ านวนคนต่ า งด้ า วซึ่ ง จะมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ในราชอาณาจั ก ร ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสาคัญเพื่อกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกาหนดจานวน ๑๐๐ คน สาหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และกาหนดจานวน ๕๐ คน สาหรับ
คนต่างด้าวไร้สัญชาติ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา
ซึ่งเข้ามาเพื่อทางานในราชอาณาจักร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทางานในราชอาณาจักร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็ น การปรั บ ลดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตราส าหรั บ คนต่ า งด้ า วทั้ ง สามสั ญ ชาติ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มาท างาน
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานสรุปผลการจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป “On the
Path to Reform” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร โดยสาระสาคัญของงานสานเสวนาฯ
ในครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี
และ ๑ องค์กร ได้แก่ Centre for Humanitarian Dialogue ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนด้านการปฏิรูปใน ๓ สาขา
ได้แก่ การปฏิรูปด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการนาเสนอบทเรียนจากต่างประเทศ
อาทิ ระบบที่มาของนายกรัฐมนตรีและความเชื่อมโยงกับอานาจของฝ่ายนิติบัญญัติข องประเทศต่าง ๆ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ความเป็นประชาธิปไตยโดยอาศัยการจัดทารัฐธรรมนูญและการประนีประนอมระหว่างกลุ่มการเมืองและกลุ่มทหารในโปรตุเกส
พัฒนาการทางการเมืองในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เทียบเคียงกับไทย การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการโดยยึดหลัก
คุณธรรมในเกาหลี การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของออสเตรเลีย รวมถึงตัวอย่างของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการกระจายอานาจในสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งหมดมีความเห็นร่วมกันว่า
ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปสาเร็จได้จาเป็นต้องเปิดให้ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมความปรองดอง
เพื่อให้ผลของการปฏิรูปเป็นที่ยอมรับ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ และผลการหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ๒ ระดับ ประกอบด้วย
๑.๑ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting : SOM) จัดขึ้นในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เป็นการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และเพื่อพิจารณาหารือแนวทางความร่วมมือ
เพื่อนามาบรรจุไว้ในร่างรายงานสาหรับประธานที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (Chairman’s Statement) เพื่อให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters : AMMDM)
จัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้ให้รัฐมนตรีแต่ละประเทศแสดงทัศนะต่อประเด็นยาเสพติด ภายใต้วาระหลังปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของอาเซียน ซึ่งจะครบวาระการกาหนดเป้าหมายเป็นเขตปลอดยาเสพติดในอาเซียน และข้อเสนอแนะสาหรับการก้าวเดิน
ไปข้างหน้าของอาเซียน ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนแต่ละประเทศได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศตน
และภูมิภาคอาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะนามาซึ่งปัญหายาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น และเห็นพ้องกัน
ว่าต้องมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมถึงการจัดการกับปัญหาที่เชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติด เช่น ปัญหาการคอร์รัปชัน
และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศอาเซียนหลายประเทศได้เน้นย้าว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น อาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อให้พร้อมต่อการรองรับกับปัญหายาเสพติดที่จะตามมา โดยกล่าวถึงการสกัดกัน้
ยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Tack Force : AAITF) ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาค
ของอาเซียน รวมทั้งอีกหลายประเทศยังกล่าวถึงการใช้กลไกสานักงานประสานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Narcotics
Cooperation Center) หรือเรียกว่าอาเซียน-นาโค (ASEAN-NARCO) ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งเป็นกลไกในการร่วมมือ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอีกช่องทางหนึ่ง
๒. เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่ง ชี้ข้อมูลส าหรับรถที่จดทะเบียนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ข้อมูลสาหรับรถ
ที่จดทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อกาหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้สาหรับรถ
ที่จดทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกไปถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นครั้งสุดท้าย และให้ธนาคารอิสลาม

๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

แห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้าของการดาเนินโครงการฯ เป็นรายไตรมาสให้กระทรวงการคลังได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. สาหรับเรื่องงบประมาณให้กระทรวงการคลัง โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดาเนินการตามความเห็นของ
สานักงบประมาณในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เห็นควรติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ทบทวนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้าวสารเพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการจัดหาข้าวสารขนาดถุงละ ๕ กิโลกรัม จานวน ๒๗๒,๐๐๐ ถุง
เพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่ภาคใต้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับสิ่งของไปดาเนินการแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
พาณิชย์ไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อใช้ข้าวในคลังของกระทรวงพาณิชย์นาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่
ภาคใต้

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association :
IORA) ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามผลการเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ประเด็นเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) ได้แก่ ให้ความเห็นต่อร่าง Blueprint for the Indian Ocean
Blue Economy พิจารณาเข้าร่วมการจัดตั้ง Blue Economy Core Group ของแอฟริกาใต้ และเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Indian
Ocean Economy ที่มอริเชียส ในปี ๒๕๕๘
๒. ประเด็นความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล ได้แก่ พิจารณาความพร้อมในการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการประสานงานและความร่วมมือด้านบริการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
๓. ประเด็นการค้าและการลงทุน ได้แก่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติด้านการค้า ข้อมูลเศรษฐกิจ และความตกลงด้านเศรษฐกิจ
ที่ไทยเป็นภาคีร่วมกับรัฐสมาชิกอื่นในกรอบ IORA
๔. ประเด็นการท่องเที่ยว ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรี IORA ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ ของเซเชลส์ ระหว่างวันที่
๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕. ประเด็นการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ได้แก่
๑.๑.๑ ภาพรวมความสัมพันธ์ ที่ไทยพร้อมจะให้ความสนับสนุนการพัฒนาของลาว และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง
ที่จะจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๖๕ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต และครบรอบ ๒๐ ปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือนลาวทุกปี
๑.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ที่มีการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว พลังงาน ตลาดทุน
การเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน และการส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
๑.๑.๓ ด้านความมั่นคง ที่มีการสารวจและจัดทาหลักเขตแดน การยกระดับจุดผ่านแดน และการเคลื่อนไหว
ต่อต้านรัฐบาล ด้านการกงสุล ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการพบหารือนักธุรกิจไทยในลาว
๑.๒ การดาเนินการในประเด็นที่มีความเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติในโอกาสแรก ได้แก่
๑.๒.๑ มอบหมายกระทรวงคมนาคมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่องการหารือกับฝ่ายลาว จีน และเวียดนามเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งบนเส้นทางสาคัญ ๆ ที่ผ่านลาว
๑.๒.๒ มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการหารือกับ
ฝ่ายลาวเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของไทยในลาว โดยเฉพาะการปรับกฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุน
๑.๒.๓ มอบหมายสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารือกับฝ่ายลาวเพื่อประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวัน-เซโน ให้สอดคล้องและเกื้อหนุน
กันและกัน
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับไปพิจารณาดาเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่จังหวัดหนองคายเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๘ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเข้าร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีด้วยดีตลอดมา
ในครั้งนี้ สปป.ลาว ได้ให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมวิจัยและพัฒนาในระดับ
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและบุคลากร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรลุ่มแม่น้าโขง
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความยินดี
และพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่ วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ ๖ สามารถ
สรุปประเด็นการหารือได้ ๑๔ สาขา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน อนึ่ง ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของทั้งสองประเทศเพื่อสรุปและกาหนดแนวทางการทางานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว รวมถึงข้อเสนอเพิ่มเติมด้านการจัดตั้ง
คณะทางานวิชาการ (Technical Committee) ในสาขาการจัดการทรัพยากรน้าและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการหารือในระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสในรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) และการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีทุก ๒ ปี
โดยทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทางานในรูปแบบทวิภาคีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย

๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีข้อสังเกตว่า การเยือนครั้งนี้ประสบผลสาเร็จตามที่
คาดการณ์ไว้ การหารือได้ผลคืบหน้าในทุกด้าน อีกทั้งโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามารถดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลา ๑-๓ ปี เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาคมไทย-ลาว
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากรบริเวณลุ่มแม่น้าโขง การเตรียมความพร้อมของเขตเศรษฐกิจไทย-ลาว และการเตรียมกาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ จากกรอบความร่วมมือดังกล่ าว จะส่งผลให้ความสัมพันธ์
สองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อแนะนาตัวในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ และหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม รวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ
ประธานาธิบดีเวียดนาม ตลอดจนหารือกับประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม และนายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ซึ่งผลการเยือน
ครั้งนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี ฝ่ายเวียดนามให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ การหารือเป็นไปในบรรยากาศฉันมิตรและมีความคืบหน้า
เป็นรูปธรรมในหลายประเด็น
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการเยือนไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไปในประเด็นการขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์ทวิภาคี/การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อมโยง และด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐกินีบิสเซา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๐๔๘ (ค.ศ. ๒๐๑๒)
เกี่ยวกับสาธารณรัฐกินีบิสเซา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีต่อสหประชาชาติโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย
๒. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานัก ข่าวกรองแห่งชาติ และสานักงานตารวจแห่งชาติถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดาเนินการในส่ วนที่เ กี่ยวข้องให้กระทรวง
การต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามข้อมติดังกล่าว ก็ขอให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอขยายเวลาการด าเนิ น งานโครงการความร่ ว มมื อ จั ด ท าข้ อ เสนอนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของประเทศไทย
โดย UNESCO ร่วมกับ OECD
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการความร่วมมือจัดทาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย
โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization : UNESCO) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic
Co-operation and Development : OECD) จากเดิม ๒๘ สัปดาห์ เป็น ๘๑ สัปดาห์ โดยสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการฯ ในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับ UNESCO และ OECD เพื่อให้
การจัดทาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับคาแถลงนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้วย
๒. สาหรับงบประมาณดาเนินการยังคงใช้ในกรอบวงเงินเดิม จานวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒๕๒,๐๐๐ ยูโร)
โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ (๑๕๑,๒๐๐ ยูโร) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลังไว้แล้ว จานวน ๖,๐๗๗,๕๒๐ บาท ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ
[การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC อย่างไม่เป็นทางการ (BIMSTEC SOM Retreat)]
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ท บทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ (เรื่ อ ง ข้ อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ
จากเดิม “ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะไปประชุมระดับนานาชาติและจะเสนอตัวให้ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพการจัดงานหรือการประชุมระดับนานาชาติต่าง ๆ ขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อน
และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก”
เป็น “ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานหรือการจัดประชุม
ระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีหรือระดับผู้นาประเทศขึ้นไป ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบก่อน และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก ยกเว้นการประชุมระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีภายใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ ซึ่งกาหนดให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของมหาสมุทร ครั้งที่ ๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรี
ว่าด้วยเรื่องของมหาสมุทร ครั้งที่ ๔ (4th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting : AOMM4) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Meeting : SOM) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองเซียะเหมิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และรับทราบการรับรองปฏิญญาเซียะเหมิน (Xiamen Declaration) ซึ่งสาระสาคัญของปฏิญญาดังกล่าว
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกเอเปคในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญในการเพิ่มความร่วมมือด้านมหาสมุทรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งและการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยพิบัติ บทบาทของมหาสมุทรในด้านความมั่นคงทางอาหารและการค้า
ที่เกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลและนวัตกรรม และเศรษฐกิจสีน้าเงิน ทั้งนี้ การรับรองปฏิญญาเซียะเหมินครั้งนี้
ไม่มีการลงนามและมิได้ใช้ถ้อยคาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มให้แก่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เพิ่มวงเงินจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Population Fund : UNFPA) จากปีละ ๙๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นปีละ ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้งบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างข้อตกลงการก่อสร้างสาหรับโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทย–จีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างข้อตกลงการก่อสร้างสาหรับโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทย-จีน ในราชอาณาจักรไทย
โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงเจตจานงสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทย -จีน ให้แก่
ประเทศไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวั ดภูเ ก็ต ซึ่งได้ รับผลกระทบจากเหตุ การณ์ สึนามิ
เมื่ อ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเห็ น ชอบให้รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข หรือ ผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รับ มอบหมายเป็ น ผู้ล งนาม
ในข้อตกลงดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้ก ระทรวงสาธารณสุข ทาความตกลงกับ ฝ่า ยจีน ให้ชัด เจนว่า การก่อ สร้า งศูน ย์ก ารแพทย์แ ผนไทย -จีน
เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายจีน ส่วนการบริหารจัดการ การลงทุน และการให้บริการทางการแพทย์ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายไทยทั้งหมด

๑๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การเข้าร่วมประชุมว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation
in Europe : OSCE) ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศรายงานว่า ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and
Co-operation in Europe : OSCE) ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีประเทศ
สมาชิกยุโรปเข้าร่วมประชุม จานวน ๕๗ ประเทศ และมีประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคยุโรปเข้าร่วมการประชุมด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น ในส่วนของไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นประเทศเดียว
ในอาเซียนและเอเชีย จึงมีบทบาทในการเชื่อม OSCE กับอาเซียนและการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF) โดยหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ คือ ความร่วมมือในการต่อต้าน
การก่อการร้ายทั้งในและนอกภูมิภาคในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งนี้ ได้มีโอกาสพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นาและผู้แทนประเทศต่าง ๆ เช่น
ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี และเลขาธิการ OSCE เป็นต้น ซึ่งคาดว่าสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลก นอกจากนี้ ได้หารือกับผู้อานวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับบทบาทของไทยในการต่อต้าน
โรคระบาด และในโอกาสที่ไทยจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขในกรอบ ASEAN+3 ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้
รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “ในหลวงในดวงใจ King of Heart” ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น เมืองโลซาน
สมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับชุมชนไทยในภูมิภาคยุโรป เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร
ร่วมกับชาวไทยในภาคพื้นยุโรปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโภชนาการ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานสรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโภชนาการ ครั้งที่ ๒ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี จัดโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO)
ในหัวข้อเรื่อง “โภชนาการที่ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีกว่า : Better nutrition for better lives” สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ที่ประชุมได้รับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ประกาศปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยโภชนาการ
(Rome Declaration on Nutrition) เพื่อให้ทุกประเทศสมาชิกให้คามั่นสัญญา ๑๐ ขั้นว่าจะดาเนินการขจัดความหิวโหยและป้องกัน
ภาวะทุพโภชนาการในทุกรูปแบบตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดอาหารในเด็ก โลหิตจางในสตรีและเด็ก การขาดวิตามิน
เกลือแร่อื่น ๆ รวมทั้งลดภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน และ (๒) กรอบเพื่อการปฏิบัติการ (Framework for Action) ซึ่งเป็นชุดแนวทาง
นโยบายและยุทธศาสตร์ ๘ เรื่อง รวมคาแนะนา ๖๐ ข้อ ประกอบด้วย การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อในการสร้างความเข้มแข็งของ
การจัดระบบอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการลงทุนทางการเกษตร การพัฒนาด้านอาหาร ยกระดับโภชนาการ การให้โภชนศึกษา
การปกป้องด้านสังคม ด้านสุขภาพ น้าสะอาด สุขาภิบาลและสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย รวมทั้งข้อแนะนาในการรายงาน เพื่อให้
รัฐบาลนาไปใช้ดาเนินการตามความสมัครใจ โดยนาไปผนวกเข้ากับแผนโภชนาการ สาธารณสุข เกษตร การพัฒนาและการลงทุน
ของประเทศนั้น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายโภชนาการที่ดีขึ้นถ้วนหน้า
๑.๒ การประชุมครั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้คามั่นสัญญาในการดาเนินการ
ขจัดปัญหาทุพโภชนาการทั้งด้านขาดและเกินให้บรรลุเป้ าหมาย ภายในปี ๒๕๖๘ โดยมีสาระสาคัญเน้นย้าให้เห็นว่า ปัญหา
ทุพโภชนาการด้ านขาดสารอาหาร แม้ว่ าในสถานการณ์โลกโดยรวมจะดี ขึ้นแต่ ก็ยังมีการขาดสารอาหารอยู่ เป็นจ านวนมาก
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมยอมรับในประกาศปฏิญญากรุงโรมและแนวทางในการดาเนิน การเพื่อที่จะนาไปบรรจุ
ในแผนพัฒนาแต่ละด้านของแต่ละประเทศ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการเกษตร สาธารณสุข
ศึกษาธิการ และการค้าการลงทุน โดยความร่วมมือทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกเพื่อ เป้าหมายในการขจัดภาวะ
ทุพโภชนาการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. คณะรั ฐมนตรีมีค วามเห็น ว่า ในการเข้า ร่ว มการประชุม /สั มมนาในเวที ระหว่า งประเทศต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วกั บ
อาหารและโภชนาการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาเสนอประเด็นการกาหนดคุณภาพมาตรฐาน
ทางโภชนาการของอาหาร รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่คุณภาพ มาตรฐาน และคุณประโยชน์ของข้าวไทยและสินค้าเกษตรอื่น ๆ
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อเพิ่มความต้องการสินค้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับราคาสินค้าของไทย
ในตลาดโลกได้
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ เพื่อแนะนาตัวในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ และหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา รวมทั้งเข้าเฝ้าฯ พระบาท
สมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ตลอดจนพบปะกับนักธุรกิจไทยในกัมพูชา ซึ่งผลการเยือนครั้งนี้ประสบผลสาเร็จลุล่วงด้วยดี
ฝ่ายกัมพูชาให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ การหารือเป็นไปในบรรยากาศฉันมิตรและได้ความคืบหน้าในหลายประเด็น
๒. มอบหมายให้ห น่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งด าเนินการตามที่ รองนายกรัฐ มนตรี และรั ฐมนตรีว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เสนอ สาหรับประเด็นที่มีความเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติในโอกาสแรก มีดังนี้
๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดตราด และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกากับนโยบายในภาพรวม
๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท
และจุดผ่านแดนอื่น ๆ และมอบหมายให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กากับดูแลในภาพรวม โดยมีสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยประสานงาน
๒.๓ การเปิด/ปิดจุดผ่านแดนใด ๆ ให้เป็นอานาจในการสั่งการจากส่วนกลาง โดยมีสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็นหน่วยประสานงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ฉบับที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ฉบับที่ ๒ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรายงานประเทศฯ ประกอบด้วย
๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทนา ส่วนที่ ๒ รายงานสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ส่วนที่ ๓
ความก้าวหน้าทางด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประเทศไทยโดยเรียงตามข้อบทที่ ๑-๒๗ ของกติกาฯ และส่วนที่ ๔
การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวทางการพัฒนาสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดส่งรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ฉบับที่ ๒
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ต่อไป
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดดาเนินการจัดทารายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองฉบับต่อ ๆ ไป ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามกรอบเวลาที่กาหนดต่อไป

๑๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint แห่งสหราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ดาเนินการลงนามในร่าง Technical Cooperation Agreement กับโรงกษาปณ์
The Royal Mint แห่งสหราชอาณาจักร เนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการของกรมธนารักษ์ และโรงกษาปณ์ The Royal Mint
แห่งสหราชอาณาจักร จะส่งผลให้กรมธนารักษ์สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน AEC และสามารถพัฒนาทักษะของ
บุคลากรด้านการผลิตเหรียญยิ่งขึ้น รวมทั้งในอนาคตศักยภาพของโรงกษาปณ์ไทยจะเป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในการเพิ่มมูลค่า
และประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่ประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุ มั ติก ารจั ด ท าและลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่า ด้ ว ยความร่ วมมื อ ทางวิช าการด้ า นทรั พ ยากรน้ าและ
การชลประทานไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติจั ดทาและลงนามในบันทึก ความเข้าใจว่าด้ว ยความร่วมมือทางวิชาการด้า นทรัพ ยากรน้าและ
การชลประทาน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรน้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Agreed Record of the Third Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China)
เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาทรัพยากรน้าและการชลประทานระหว่างสองประเทศ โดยมีขอบเขตความร่วมมือ
ครอบคลุมในประเด็นการป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการและก่อสร้างเขื่อน ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้าและมาตรการรับมือ การควบคุมภาวะอุทกภัยและการบรรเทาภัยพิบัติ การอนุรักษ์
ดินและน้า การชลประทานและการระบายน้า การประสานงานและร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้าในระดับนานาชาติ และ
ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน
๑.๒ อนุมัติในหลักการว่าก่อนที่จะมีการลงนามหากมีการแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการ
สาคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี) ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทาแถลงข่าวร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาแถลงข่าวร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Joint Press Communique between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the
People’s Republic of China) โดยร่างแถลงข่าวร่วมฯ กล่าวถึงภาพรวมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วน
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน โดยระบุถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีในระดับภูมิภาค
และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในโอกาสที่จะครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๕๘ และอนุมัติให้
นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวกับนายกรัฐมนตรีจีนโดยไม่มีการลงนาม
๒. หากมีความจ าเป็ นต้อ งแก้ ไขปรับปรุงถ้ อยค าของแถลงข่าวร่วมดังกล่าวในส่ วนที่ ไม่ใ ช่สาระส าคัญ เพื่ อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ของนายกรัฐมนตรี และผลการหารือทวิภาคีในระหว่าง
การประชุมฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK Commemorative Summit)
ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK CEO Summit) ด้วย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
และบทบาทของเอเชีย พร้อมกับเน้นย้านโยบายของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริม
การค้าการลงทุนกับต่างประเทศ รวมทั้งมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และภาคเอกชนชั้นนาของสาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประเทศไทย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ
๒. รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีรายงานว่า ในการหารือทวิภาคี กับสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการหารือเกี่ยวกั บ
การขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การพิจารณาให้ภาคเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาลงทุนในสาขาต่าง ๆ ในประเทศไทย
และการให้สาธารณรัฐเกาหลีดูแลสินค้าส่งออกของไทยที่ยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะไก่แช่แข็งและผลไม้ไทย รวมทั้งเพิ่ม
การนาเข้าจากเดิม และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖ (The 6th Asia-Europe Culture Ministers' MeetingASEM CMM 6)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย -ยุโรป ครั้งที่ ๖ (The 6th Asia-Europe Culture
Ministers’ Meeting-ASEM CMM6) ณ เมืองรอตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้หัวข้อหลัก
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม : ความสามารถพิเศษ เทคโนโลยี และการค้า (Creative industries for society : talent,
technology and trade)” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ ๑ หัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถ้อยแถลง มีสาระสาคัญคือ รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสาคัญเรื่องการส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา และการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเมืองสร้างสรรค์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอภาพรวมด้านภาระงานและ
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ครอบคลุมด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทและส่งเสริมพัฒนา
ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมทั้งหลายให้ตอบสนองความต้องการสังคมในปัจจุบัน และเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วย สาหรับเมืองสามเมือง
ที่คัดเลือกมาเสนอเป็นกรณีตัวอย่างในการประชุมครั้งนี้ คือ (๑) เชียงใหม่ : เมืองสร้างสรรค์แห่งศิลปหัตถกรรม (๒) สุโขทัย : เมือง
สร้างสรรค์แห่งการท่องเที่ยวและการจัดการแหล่งมรดกโลก และ (๓) ภูเก็ต : เมืองสร้างสรรค์ด้านศาสตร์และศิลป์แห่งอาหาร
๓. การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ ๒ มีการนาเสนอเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาค
เอเชีย-ยุโรป และการนาเสนอเกี่ยวกับรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
๔. ที่ประชุมเห็นชอบให้สาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพของการประชุม ASEM CMM7 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสานักงานสิทธิบัตร
ยุโรป
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสานักงาน
สิทธิบัตรยุโรป (Memorandum of Understanding on Bilateral Co-operation between the Department of Intellectual
Property of Thailand and the European Patent Office) โดยประธานสานักงานสิทธิบัตรยุโรปและอธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามลาดับ โดยการแลกเปลี่ยน
ทางไปรษณีย์ เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานทั้งสองฝ่ายไม่มีภารกิจที่จะต้องพบประชุมร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิบัตรระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและสานักงานสิทธิบัตรยุโรป ครอบคลุม
กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบและบริหารจัดการสิทธิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดาเนินงานในระบบอัตโนมัติ
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งกิจกรรมระดับภูมิภาค ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้ก ระทรวงพาณิ ชย์ เร่ งด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ เมื่ อวั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิว่าด้วยข้อจากัดเกี่ยวกับสิทธิในการแปลภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครอง
งานวรรณกรรมและศิลปกรรม ฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส และเรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ) ที่ให้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ในเรื่องต่าง ๆ ของไทย ทั้งในส่วนของผลงานที่ได้รับการคุ้มครองแล้วว่ามีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร และผลงาน
ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองว่าควรคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทย และเร่งดาเนินการปกป้อง
คุ้มครอง และจดลิขสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าวไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์จากต่างชาติ และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นาลุม่ น้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๒ (2nd Mekong River Commission Summit)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นาลุ่มน้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๒ [2nd Mekong River Commission
(MRC) Summit] ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้นาประเทศสมาชิกได้ร่วมกันทบทวนผลการดาเนินงานภายใต้ปฏิญญาหัวหิน ค.ศ. ๒๐๑๐ (ซึ่งได้มีการประกาศ
รับรองในการประชุมสุดยอดลุ่มน้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓) พบว่า การดาเนินงานประสบผลสาเร็จในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาลุ่มน้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การศึกษาและให้คาแนะนาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในลุ่มน้าโขง ระเบียบปฏิบัติการใช้น้า การขยายความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพประเทศสมาชิก ฯลฯ พร้อมทั้งได้แสดงคามั่นที่จะสนับสนุนและเร่งรัดการศึกษาการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของลุ่มน้าโขง รวมถึงการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้าบนแม่น้าโขงสายประธานของคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ
แม่น้าโขง (Council Study) เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นามาประกอบการตัดสินใจกาหนดนโยบาย
การพัฒนาโครงการบนแม่น้าโขงสายประธาน เพื่อลดผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น
๒. ที่ประชุมได้มีการประกาศปฏิญญานครโฮจิมินห์ ค.ศ. ๒๐๑๔ ซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรน้าและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้าโขงตอนล่างอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งวางยุทธศาสตร์
การพัฒนาในอนาคต
๓. ประเทศสมาชิกให้คามั่นที่จะอนุวัติการดาเนินงานตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้าโขง
อย่างยั่งยืน ค.ศ. ๑๙๙๕ โดยร่วมกันเสริมสร้างบทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง สนับสนุนการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจ
แก่ประเทศสมาชิก และเตรียมการให้องค์กรมีความยั่งยืนทางการเงินโดยการสนับสนุนจากประเทศภาคีสมาชิกภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
๔. การประชุมสุดยอดผู้นาลุ่มน้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ กาหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๘ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ ๒๐ (20th Meeting of Mekong River Commission
Council)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ ๒๐ (20th Meeting of
Mekong River Commission Council) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
แม่น้าโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน
โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวได้ มี แ ถลงการณ์ ใ ห้ น าโครงการไฟฟ้ า พลั งน้ าดอนสะหง
(Don Sahong Hydro Power Project) เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation : PC) ซึ่งกาหนดระยะเวลา
การปรึกษาหารือและประสานข้อมูลก่อนการก่อสร้างโครงการเป็นเวลา ๖ เดือน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง
การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement : PNPCA)
ของคณะกรรมาธิ ก ารแม่น้ าโขง เพื่อ ให้ป ระเทศสมาชิ กได้ แสดงความคิด เห็น ข้ อ เสนอแนะ และข้อ ห่ วงกั งวลต่ อ ผลกระทบ
ข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบข้ามพรมแดนและการอพยพของปลา ฯลฯ
๒. ที่ประชุมอนุมัติหลักการงบประมาณหมวดบริหารองค์กร ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (Operation Expense Budget : OEB)
ประกอบด้วย รายได้จากเงินอุดหนุนของประเทศสมาชิกและเงินค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการจานวน ๔,๐๕๗,๕๔๘ ดอลลาร์สหรัฐ
รายจ่ายจานวน ๔,๐๕๗,๓๘๑ ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณคงเหลือจานวน ๑๖๗ ดอลลาร์สหรัฐ
๓. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการศึกษาการจัดการและพัฒนาแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้าในแม่น้าโขงสายประธาน (Council Study) ซึ่งมีความล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด และมีมติให้
สานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงเร่งรัดจัดทารายงานเริ่มงาน (Inception Report) เสนอประเทศสมาชิกพิจารณา
พร้อมทั้งเตรียมการดาเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป
๔. ที่ประชุมมีม ติรับรองแผนแม่ บทระดับภูมิภาค “การถ่ายโอนภารกิจหลักในการจั ดการลุ่ม น้ามาสู่ประเทศ
สมาชิก” (Regional Roadmap’s overarching recommendations for decentralization of MRC’s Core River Basin
Management Function) ได้แก่ การกาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการถ่ายโอนภารกิจและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
การเชื่อมโยงและบูรณาการการวางแผนพัฒนาลุ่มน้า การปรับโครงสร้างสานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้าโขงให้มี
ขนาดเล็กลงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน การจัดทาสูตรคานวณการจ่ายเงินอุดหนุนของประเทศสมาชิกฉบับใหม่ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑๕ (The 15th
Informal ASEAN Ministerial Meeting on Environment : 15th IAMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุม
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๔ การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๐ การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรี
ด้านสิ่ งแวดล้อมเอเชีย ตะวัน ออก ครั้งที่ ๔ โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อ พบปะหารือ ทบทวน และพิ จารณาประเด็นความร่ วมมื อ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการกลั่นกรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยผลการประชุมดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในโอกาสแรก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยผลการประชุม 15th IAMME
สรุปได้ ดังนี้
๑. รับทราบความเห็นจากเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-สหรัฐฯ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN-US Joint Statement on Climate Change) โดยเฉพาะในส่วนการปรับเปลี่ยน
ถ้อยคาให้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของประเทศอาเซียนและสหรัฐฯ ในความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พื้นฐานความเท่าเทียมตามหลักความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ในระดับความรับผิดชอบที่แตกต่างตามกาลังความสามารถ
๑๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. รั บ ทราบสถานภาพของร่า งกรอบข้ อตกลงอาเซี ยนว่า ด้ วยการเข้า ถึ งและแบ่งปั นผลประโยชน์ จ ากการใช้
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม โดยประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ มีความเห็นว่า
ขณะนี้ มี พิธี ส ารนาโงยาที่ ค รอบคลุ ม เรื่ องการแบ่ งปั น ผลประโยชน์ จ ากการใช้ท รั พ ยากรอยู่ แ ล้ว ซึ่ งประเทศสมาชิ กอาเซี ย น
อาจพิจารณารายละเอียดการดาเนินงานของพิธีสารดังกล่าวเพิ่มเติมต่อเนื่องร่วมกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนต่อไป
๓. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on
Climate Change) ที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมิให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส
และการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้หลักการของการรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน พร้อมทั้ง
เน้นย้าให้เกิดการรักษาและจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
๔. เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Establishment
Agreement of the ASEAN Centre for Biodiversity) ตามที่บทบัญญัติข้อ ๑๑ ซึ่งกาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทบทวน
ข้อตกลงฯ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
๕. ให้การรับรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Mt. Hamiguitan Range และอุทยานแห่งชาติ Tubbataha Reefs ของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน แห่งที่ ๓๔ และ ๓๕
๖. เห็นชอบต่อหัวข้อ “Empowering Youth for Green ASEAN Community” ของงานปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน
๒๐๑๕ และพิธีมอบรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ให้การสนับสนุนในหลักการต่อการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจสีเขียว (ASEAN Institute for Green
Economy) ที่เสนอโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยยังคงต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและทักษะของไอร์แลนด์
และกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. การจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
ทักษะของไอร์แลนด์และกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญเป็นความร่วมมือ
ทางการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการเสริมสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือในด้านการศึกษา
ในทุกระดับ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ การอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบโครงสร้างทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ การรับรองคุณภาพทางการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา
ตลอดจนการส่งเสริมข้อริเริ่มในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง เทคโนโลยีการอาหาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาธารณสุขศาสตร์
และการศึกษาทางไกล เป็นต้น ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงว่าด้วยการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
แก่สานักเลขาธิการอาเซียน ระยะที่ ๔ สาหรับปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
แก่สานักเลขาธิการอาเซียน ระยะที่ ๔ สาหรับปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ โดยร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีสาระเป็นการตอบรับข้อเสนอของ
ฝ่ายเยอรมนี โดยแจ้งว่า อาเซียนเห็นชอบกับข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนีที่จะให้การสนับสนุน
การดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่สานักเลขาธิการอาเซียน ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นมูลค่ารวม ๑,๙๕๐,๐๐๐ ยูโร
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๑๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

โดยให้สมาคมเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit : GIZ)
และสานักเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ดาเนินโครงการ ส่วนร่างความตกลงฯ เป็นความตกลงระหว่าง GIZ กับอาเซียน โดยระบุรายละเอียด
ของการดาเนินโครงการ อาทิ การสนับสนุนทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ การบริหารจัดการ
โครงการ การประเมินผล การปรับแก้และบอกเลิกความตกลง รวมทั้งการระงับข้อพิพาทและการตีความ และหากมีความจาเป็น
ต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการดาเนิน
โครงการฯ รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
ว่ารัฐบาลไทยให้ความยินยอมแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าเยี่ยมคานับ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรกัมพูชา และพลเอก เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักรกั มพูชา
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายกัมพูชาร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณแนวชายแดน จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว ที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเกาะกง และจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา
เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไปพร้อมกัน
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (กชท.) ไทย-กัมพูชา
ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างความมั่นคง
และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศภายใต้กรอบ กชท. รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
(๒) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การเอาเปรียบแรงงาน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบใน พื้นที่ชายแดน
(๓) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการค้าตามแนวชายแดนโดยการสนับสนุน
การดาเนินการของรัฐบาลของทั้งสองประเทศในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข และด้าน
การท่องเที่ยว (๔) การเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนในการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และ (๕) การต่อต้านการก่อการร้าย โดยติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกิจกรรม
ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้าย และการลักลอบค้าอาวุธ พร้ อมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการบริจาคข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ จานวน ๕๐๐ ตัน และรัฐบาลมาเลเซีย จานวน ๕๐๐ ตัน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่ประสบเหตุภัยพิบัติ โดยใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในการดาเนินการจัดส่งข้าวให้แก่ประเทศผู้รับ โดยประสาน
รายละเอียดการดาเนินการดังกล่าวกับกระทรวงการต่างประเทศ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศผู้รับเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดส่ง
และพิธีการส่งมอบข้าวต่อไป โดยในส่วนของฟิลิปปินส์ กระทรวงการต่างประเทศจะขอให้ทางการฟิลิปปินส์พิจารณายกเว้นภาษี
การส่งข้าวด้วย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อใช้ข้าวในคลังของกระทรวงพาณิชย์ในการบริจาค
๑๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินงานโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้เป็นของขวัญ
ปีใหม่แก่ประชาชน ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดได้เร่งรัดดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปี ใหม่ให้กับ
ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. ศูนย์ดารงธรรม นาสุข แก้ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง
๒. ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ ทั่วถึงเป็นธรรม
๓. อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ
๔. ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประชาชน
๕. OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน
๖. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
๗. สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
๘. ๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
๙. มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน
๑๐. รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข
๑๑. คลองสวยน้าใส คนไทยมีความสุข
๑๒. ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว
๑๓. สว่างไสวทั่วไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน
๑๔. LED สว่างไสว รับปีใหม่มหานคร
๑๕. ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้าใช้
๑๖. ประปาทันใจ คนไทยมีสุข
๑๗. ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการ ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน โดยมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากรัฐ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑. บริการทางสังคม ประกอบด้วย ๑๒ กิจกรรม ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพสายด่วน ๑๓๐๐ สถานีสวัสดิการส่งความสุข
คืนรักสู่ครอบครัว วัคซีนครอบครัว เว็บไซต์ www.yingthai.net เพื่อเป็นศูนย์รวมการช่วยเหลือหญิงไทย การเพิ่มเบี้ยความพิการ
พัฒนาศูนย์บริการคนพิการ ประมูลทรัพย์หลุดจานาสัญจรที่สถานธนานุเคราะห์ คืนความสุขสู่ลูกบ้าน กคช. หรือโครงการปรองดอง
คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สร้างชุมชนอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ด ลดอัตราดอกเบี้ยรับจานา
และเจ้าหน้าที่ พม. เป็นมิตรแท้ของประชาชน
๒. พัฒนาที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ได้แก่ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ มอบบ้านทางเลือกให้กับประชาชน
ที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ มอบสิทธิที่ดินทากินให้กับประชาชนในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ พัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด "คนอยู่กับคลองอย่างมั่นคง" และบ้านมั่งคงชนบทเพื่อผู้ยากจน
และด้อยโอกาสในชนบท
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จานวน ๘๗๘ แห่ง ทั่วประเทศ และฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
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๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอรายงานภาวะ
สังคมไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗ ซึ่งครอบคลุมความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สาคัญ บทความพิเศษเรื่อง “โอกาสการพัฒนา
ศักยภาพเด็กวัยเรียน” และประเด็นทางสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๑. ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่รายได้ยังเพิ่มขึ้น
(๒) การก่อหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอลง แต่ต้องเฝ้าระวังการผิดนัดชาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น (๓) ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง แต่ต้อง
เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคตาแดง ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา (๔) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าที่กาลังแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นเมือง (๕) ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์โดยรวมดีขึ้น แต่ยังคงมีการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้นอกระบบ (๖) การเร่งรณรงค์ “เมา-ง่วง ไม่ขับ-ใช้ความเร็ว
ตามที่กฎหมายกาหนด” อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (๗) ร้านค้าออนไลน์ : สู่การเติบโตอย่างปลอดภัย
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น และ (๘) การกาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย
ยังขาดสถานที่กาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานและมีการดาเนินงานอย่างถูกต้อง
๒. บทความพิเศษเรื่อง “โอกาสการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน” การพัฒนาตามช่วงวัยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง แต่มีเด็กวัยเรียนที่ควรอยู่ในระบบการศึกษา ๖-๘ แสนคนที่ไม่มีโอกาส
เข้าเรียนและได้เรียนแต่ออกจากระบบการศึกษาก่อนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้เรียน ได้แก่ ปัญหาการเจ็บป่วยและพิการ
ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่สนใจที่จะเรียน เป็นต้น ในขณะที่เด็กในระบบโรงเรียนยังมีปัญหาด้านคุณภาพ ขาดทักษะทางานและการดาเนินชีวิต
๓. ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป ได้แก่ การผลิตกาลังคนให้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ การก้าวสู่ร้านออนไลน์ การผลักดันการป้องกัน
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและต่อสุขภาพ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรี ยน
โดยสนับสนุนให้เด็กคงอยู่ในระบบโรงเรียนทั้งการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่เด็กยากจน สร้างแรงจูงใจให้กับสถานศึกษา
เพื่อเอื้อต่อการเข้าเรียนของเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพครู พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความหลากหลายและเป็นทางเลือกใหม่ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้นายจ้างต้องมีระบบการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอันจะทาให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ายิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้
ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ ดังนี้
๑. จัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนแบบ
ครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่การบริการจัดหางานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้หางานสามารถสืบค้นตาแหน่งงานได้ด้วยตนเอง
สามารถติดตามผลการบรรจุงานได้เป็นรายบุคคล และมีบริการแนะแนวและให้คาปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อมทาง
๒๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

วิชาชีพ รวมถึงห้องแสดงสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ห้องแสดงบทบาทอาชีพเสมือนจริง (Role Play)
และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีงานทา
๒. เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ออกกฎกระทรวง จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....
๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินการเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ฟื้นฟูฯ
จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่พิการ ทุพพลภาพ ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด มุ่งเน้นการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทางานและทุพพลภาพ โดยให้การฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสมครบทุกด้าน ทั้งด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ จิตใจและสังคม
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ จนกระทั่งจบการฟื้นฟูสามารถกลับไปดารงชีวิตประจาวันและประกอบ
อาชีพเลี้ยงดูตนเองได้
๔. จัดตั้ง “สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)”
เพื่อดาเนินการด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้กับแรงงานและคนทางานทั้งในระบบ
และนอกระบบ
๕. การแก้ไขกฎหมายเพื่อการคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. .... และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ....
๖. ดาเนิน “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ” เป็นการดาเนินงานเชิงรุก
ในการเข้าหาสถานประกอบกิจการ โดยให้คาปรึกษา แนะนา แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ ในการสร้างจิตสานึกให้รู้คุณค่า
ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทางานและดาเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนาแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิม่ ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
๗. จัดทาโครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่” โดยจัดบริการตรวจเช็คสภาพรถ ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนฟรี ในช่วงก่อนเทศกาลปี ใหม่
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และช่วง
เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗-๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ จุดบริการบนถนนสายหลักทั่วประเทศ และจัดให้มีบริการ
อื่น ๆ ที่นอกเหนือ เช่น ให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า เป็นต้น

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็ก
และเยาวชนที่ละเมิดกฎหมาย ประพฤติชั่ว หรือกระทาผิดวินัย ในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทอ ๒๐ ๒๗๖๑๗/๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การเปิดตัวแอปพลิเคชัน "สุขพอที่พ่อสอน" เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. การเปิดตัวแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สานักราชเลขาธิการได้จัดทาขึ้น โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน
เพื่อนามาพัฒนาในรูปแบบดิจิทัลสาหรับรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ซึ่งได้จัดเรียงพระราชดารัสและ
พระบรมราโชวาทคัดตัดตอนรวมทั้งหมด ๘๘ ข้อความ แบ่งออกเป็น ๙ หมวดหมู่ ประกอบด้วย หมวดการศึกษา หมวดความยุติธรรม
หมวดรู้รักสามัคคี หมวดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมวดประโยชน์ส่วนรวม หมวดการพัฒนา หมวดความพอเพียง หมวดคุณธรรม
จริยธรรมความสุข และหมวดความปรารถนาดี
๒. ขอนาสื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” เข้าร่วมเผยแพร่ในกิจกรรมการจัดงานมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
๓. ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน/ส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมวิธีการและช่องทางการติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ที่ www.ega.or.th

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน

๒๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้เรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ภายในกรอบวงเงิน ๔๑๔,๕๒๗,๐๐๐ บาท โดยที่เงินอุดหนุนรายหัวเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นค่าเครื่องมือประจาตัว
ผู้เรียนเฉพาะอาชีพที่ขอเพิ่มเติมในครั้งนี้อาจมีความซ้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว รวมทั้งยังไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับอัตราค่าเครื่องมือประจาตัวผู้เรียนสายอาชีพดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณในเรื่องดังกล่ าวก่อนดาเนินการต่อไป แล้วจึงปรับแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากค่าใช้จ่ายรายหัวที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว สาหรับส่วนที่ขาด
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น
ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณากาหนดรายการและอัตราค่าอุปกรณ์
การเรียนส่วนที่จะเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสม โดยคานึงถึงวิธีการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว รวมถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ สาหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม
ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรจัดทาแผนหรือมาตรการจูงใจให้เด็กและเยาวชนให้มาเรียนสายอาชีพมากขึ้น รวมทั้งเร่งขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน
สถานประกอบการในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
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
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๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (โครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาเนินโครงการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ในวงเงิน ๒๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไว้แล้ว และให้ขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับวงเงินในส่วนที่เหลือ อีกจานวน ๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้วัดบวรนิเวศวิหารใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินบริจาคมาสมทบก่อน หากไม่เพียงพอก็เห็นสมควรให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนการดาเนินงานต่อไป ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ซึ่งสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้ดาเนินการตามมติมหาเถรสมาคม โดยร่วมกับวัดทุกวัด จานวน ๓๘,๙๘๔ วัด และวัดไทยในต่างประเทศ จานวน ๔๖๒ วัด ซึ่งตั้ง
อยู่ใน ๓๓ ประเทศ สานักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทุกภาคส่วนดาเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา
ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการดาเนินงานเรื่องการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม : การรับคืนโบราณวัตถุของไทยจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการดาเนินงานเรื่องการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม :
การรับคืนโบราณวัตถุของไทยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สรุปได้ ดังนี้
๑. ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประสานงานผ่านสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส กระทรวง
การต่างประเทศ ขอให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและคัดเลือกโบราณวัตถุดังกล่าวที่พิพิธภัณฑ์
Bowers สหรัฐอเมริกา
๒. คณะเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางไปตรวจสอบ
และร่วมจัดทาบัญชีรายการโบราณวัตถุกับนักวิชาการโบราณคดี ผลปรากฏว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นมรดกหรือทรัพย์สมบัติ
ทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ประกอบด้วย โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีสาคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีเป็นจานวนมาก โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีสาคัญในภาคกลางจากแหล่งโบราณคดีในบริเวณ
จังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์ อายุประมาณ ๒,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว และโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ พบเป็นจานวนน้อย
๓. กรมศิ ลปากรได้ แ จ้งเรื่ อ งผลการตรวจพิสู จน์ ข้ างต้ นให้ก ระทรวงการต่ า งประเทศทราบ และแจ้ งต่ อ ไปยั ง
สานักงานอัยการสหรัฐอเมริกา เพื่อขอรับโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ Bowers คืนสู่ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ
(กรมสารนิเทศ) เป็นผู้ประสานหลัก ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ Bowers ได้จัดส่งหีบห่อ โบราณวัตถุ จานวน ๘ ลัง รวมทั้งสิ้น ๕๕๔ รายการ
โดยทางเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรมศิลปากรได้รับหีบห่อเมื่อวันที่
๒๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น โบราณวัตถุ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผา ๒๒๒ รายการ เครื่องประดับสาริด
๑๙๗ รายการ เครื่องมือเครื่องใช้สาริด ๗๙ รายการ ลูกปัดทาด้วยวัสดุต่างๆ ๓๕ รายการ เครื่องมือหินและขวานหิน ๑๑ รายการ
และแม่พิมพ์หินทราย ๑๐ รายการ
๔. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย ได้แถลงข่าวในพิธีส่งมอบ-รับมอบโบราณวัตถุดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
๕. กรมศิลปากรได้ดาเนินการจัดทาทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เสร็จสิ้นตามกระบวนการทางพิพิ ธภัณฑสถานวิทยา
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้นาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ชารุด เสียหาย ทาการซ่อม สงวน รักษา ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหลังจากการอนุรักษ์เรียบร้อยจะนาโบราณวัตถุชิ้นสาคัญมาจัดแสดงให้ประชาชน
ได้ชมเพื่อสร้างความตระหนักให้รู้คุณค่า เกิดความรักและหวงแหนโบราณวัตถุที่เป็นมรดกของชาติต่อไป โดยส่วนหนึ่งจะนาไปจัดแสดง
และเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขรับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาทบทวน
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภาวิชาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการการต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพด้านสาธารณสุข
เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เพื่อให้มีความชัดเจนและไม่ให้เกิดความเหลื่อมลาในการประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยให้คานึงถึง
การเปิดเสรีด้านการบริการของอาเซียนเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทังผลกระทบของการบริการ
สาธารณสุขในการกาหนดมาตรการดังกล่าวด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินโครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี
๑. โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
โดยการให้บริการรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ฝังรากฟันเทียมได้
จานวน ๘๐๔ ราย ส่วนการให้บริการฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่สูญเสียฟันตังแต่ ๑๖ ซี่ขึนไป รวมถึงผู้ป่วยที่สูญเสียฟันทังปาก
ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริการใส่ฟันเทียมได้ จานวน ๑,๐๗๘ ราย
๒. โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้บริการได้ จานวน ๓,๗๕๕,๑๐๗ คน ส่วนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด มีกาหนดดาเนินการ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๘
๓. โครงการทีมหมอประจาครอบครัว หรือจัด Family care Team เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดย (๑) จัดทีม
หมอครอบครัวเพื่อรับผิดชอบประชากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง อัตราส่วนหมอครอบครัว ๑ คน
ต่อประชากร ๑,๒๕๐ คน ปัจจุบันดาเนินการแล้วที่ ๓๐,๐๐๐ ทีม (๒) พัฒนาอาเภอต้นแบบที่มีความพร้อมในการดาเนินการ
โดยมีการกระจายในทุกจังหวัด ทุกเขต ปัจจุบันมีจานวน ๒๕๐ แห่ง สามารถเป็นพี่เลียงหรือต้นแบบให้กับอาเภออื่น ๆ ได้ และ
(๓) พัฒนาทีมแกนนาระดับเขต จานวน ๑๒ เขต เพื่อให้เป็นพี่เลียงที่ปรึกษาในการดาเนินการทีมหมอครอบครัว
๔. โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อบรมผู้จัดการ
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) จานวน ๗๑ ราย และในระดับพืนที่อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver)
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาติดเตียงในชุมชนในกลุ่ม ๒๐ จังหวัดนาร่อง จานวน ๑๖๑ ราย
๕. โครงการ “สาธารณสุ ขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิด ไท้ องค์ร าชัน ” โดยตรวจคั ดกรองและผ่ าตั ดต้ อกระจก
ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สามารถผ่าตัดต้อกระจกรวมทังสิน จานวน ๔๕๓ ดวง โดยเป็นชนิดบอด จานวน
๒๙๗ ดวง และ Low vision จานวน ๑๕๖ ดวง
๖. โครงการจัดตังหน่วยดูแลแบบประคับประคองและดูแลระยะสุดท้าย หรือจัดตัง Palliative care unit
ในโรงพยาบาล มีเป้าหมายตังหน่วย/แผนกดูแลประคับประคองในโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลสังกัด
กรมวิชาการภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการกาหนดลักษณะของสถานพยาบาล
และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพและจานวน
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลทังฉบับ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะของสถานพยาบาล
และลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารของสถานพยาบาลทั งฉบั บ ด้ ว ย ทั งนี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั น ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ
ในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งกฎกระทรวงก าหนดชื่ อ สถานพยาบาล และการแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ..... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงชื่อสถานพยาบาลและการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อสถานพยาบาล ผูป้ ระกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับการปรับปรุง
การก าหนดลั ก ษณะของสถานพยาบาลและลั ก ษณะการให้ บ ริก ารของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงว่า ด้ ว ยลั กษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จาเป็นประจา
สถานพยาบาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะ
ที่จาเป็นประจาสถานพยาบาล พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการกาหนด
ชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จาเป็นประจาสถานพยาบาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตังแต่เวลา
๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของกระทรวง
คมนาคม และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. รับทราบแผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
ของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีเป้าหมายหลักให้บริการประชาชนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว
อย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย” โดยกาหนดช่วงระยะเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗-๕ มกราคม ๒๕๕๘
สรุปได้ ดังนี
๑.๑ แผนการให้บริการและอานวยความสะดวกในการเดินทาง แผนงานบริหารด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย
การบริการการขนส่งสาธารณะ การอานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน การจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกภายในท่าเรือ /
สถานีขนส่ง/ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ และการอานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร
๑.๒ แผนงานบริหารด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริห ารจัดการผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
ปลอดภัย มาตรการยานพาหนะปลอดภัย มาตรการถนนปลอดภัย มาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม และมาตรการ
ด้านการประชาสัมพันธ์
๒. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ตามที่ศูนย์อานวยความปลอดภัย
ทางถนนเสนอ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอาเภอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” และกาหนด
ช่วงระยะเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗-๕ มกราคม ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี
๒.๑ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนน
และการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการ
ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
๒.๒ มาตรการเน้นหนัก ประกอบด้วย มาตรการป้องกัน มาตรการแก้ไขปัญหา และมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
๓. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อม
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ได้แก่ ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของประชาชน
จากการขับขี่ยานพาหนะ เตรียมความพร้อมในส่วนของแพทย์และพยาบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรองรับกรณีมีประชาชนประสบ
อุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อตั งจุดตรวจในชุมชน รวมทังกระทรวงการคลังได้เสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงวงเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถในส่วนของค่าเสียหาย
เบืองต้นกรณีความเสียหายต่อร่างกาย โดยเพิ่มจากจานวนเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน เป็นจานวนเงินไม่เกิ น ๓๐,๐๐๐ บาท
ต่อคน โดยให้ได้รับเงินค่าเสียหายเบืองต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาทต่อคน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๔. ให้กระทรวงคมนาคมและศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการในการนา
ข้อมูลสถิติการดาเนินงานช่วงเทศกาลย้อนหลังมาวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางมาตรการดาเนินงานให้มีความชัดเจน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ชารุดให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทังการให้ความสาคัญกับผู้บริหารทุกระดับ ให้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญ
ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพืนที่ให้มากขึน และความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ แล้ว สืบเนื่องจากในรอบ ๕ ปี
ที่ผ่านมา ตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่ได้ลดลงมากนัก และเมื่อพิจารณาดัชนีความรุนแรง พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน จึงควรทบทวน
สาเหตุที่เฉพาะเจาะจง พร้อมทังกาหนดมาตรการเฉพาะ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนาชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้น
ค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี
(ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้น
ค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าว
ไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศตังแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครังที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครังที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยประเทศไทยได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์
ครังที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๓๔๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๙๘ คน รวม ๕๔๓ คน โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการเตรียมเก็บตัว
ฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย จานวน ๖ เดือน มีการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ค่าเบียเลียงเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าที่พัก ผู้ฝึกสอนชาวไทย
ชาวต่างชาติ อุปกรณ์ฝึกซ้อม การส่งแข่งขัน วิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาต่าง ๆ สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณทังสิน
๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับผลการแข่งขัน นักกีฬาทีมชาติไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองเป็นอันดับที่ ๑ ของเอเชีย ทาผลงานได้ ๕๖ เหรียญทอง
๓๗ เหรียญเงิน ๓๓ เหรียญทองแดง โดยอันดับที่ ๒ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ ๓ สาธารณรัฐเกาหลี ตามลาดับ จากผลการแข่งขัน
ดังกล่าว กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาตามหลักเกณฑ์ คือ เหรียญทอง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท และเหรียญทองแดง ๕๐,๐๐๐ บาท ในเบืองต้นจะเป็นเงินประมาณ ๕๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาเงินเพื่อสนับสนุนให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจากแหล่งอื่น ๆ สาหรับ
มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาแทนการขอใช้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐ แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ทราบก่อนดาเนินการต่อไป

๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ สรุปได้ ดังนี
๑.๑ จากผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน สรุปได้ว่า
แร่ใยหินทุกชนิด รวมทังไครโซไทล์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งการก่อโรคมะเร็งของใยหิน
ชนิดไครโซไทล์เกิดขึนเช่นเดียวกับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและจากสิ่งแวดล้อมคือ (๑) ไม่มีระดับความปลอดภัยของ
การรับสัมผัส (No safe threshold) ของใยหินชนิดไครโซไทล์ และ (๒) การเกิดมะเร็งอันเนื่องจากใยหินชนิดไครโซไทล์มีความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของใยหินที่ได้รับการตอบสนองที่เกิดขึนในร่างกาย (dose-response relationship) หรือขึนกับระดับความเข้มข้น
สะสม (fiber/cc/years) ของใยหินชนิดไครโซไทล์ที่แขวนลอยในอากาศที่ได้รับสัมผัส ยิ่งได้รับสัมผัสมากยิ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งมาก
(ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.1 fiber/cc/year จึงจะปลอดภัย แต่ทาได้ยาก) สาหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ของการก่อมะเร็งเยื่อหุ้มปอด
และมะเร็งปอดจากงานวิจัยนัน งานวิจัยที่มีนาหนักมากพบในงานวิจัยกลุ่มคนงานเหมืองแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ รองลงมา คือ
กลุ่มคนงานอุตสาหกรรมที่นาใยหินชนิดไครโซไทล์มาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และงานวิจัยที่มีนาหนักน้อย คือ กลุ่มประชาชน
ในชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยโดยทั่วไป
๑.๒ คณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงฯ สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยได้แสดงจุดยืนที่สอดคล้องกับจุดยืนขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)
และองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency Research on Cancer : IARC) ที่เสนอแนะประเทศต่าง ๆ ว่า
การควบคุมให้ค่าสัมผัสต่ากว่ามาตรฐาน 0.1 Fiber/cc/year ทาได้ยาก ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด คือ ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ดังนัน จึงมี
มติเห็นควรยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
๒. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) รับเรื่องนีไปกากับดูแล โดยให้ตังคณะทางานขึน
ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทังหมด เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินทังในส่วนของ
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสม คุ้มค่า
และเป็นไปได้ในการใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้แร่ใยหิน แนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในกรณีที่มีการห้ามใช้แร่ ใยหิน
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ แนวทางและมาตรการในการดาเนินการที่เหมาะสมในการใช้แร่ใยหิน /ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน
และผลกระทบจากการนาเข้าแร่ใยหิน เป็นต้น และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอสาระสาคัญของมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) เพื่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้ดาเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง ดังนี้
๑.๑ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๓๕ ลงนามในร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์กากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance
๑.๒ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓ (๔) และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ย
ที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance เป็นสถาบัน
การเงินตามกฎหมายดังกล่าว และให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี
๒. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการตามกฎ ระเบียบ และคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้กระทบ
ต่อสถาบันการเงินในความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การออกพันธบัตรออมทรัพย์โดยกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อนักลงทุน
รายย่อย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่า การออกพันธบัตรออมทรัพย์โดยกระทรวงการคลัง
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อนักลงทุนรายย่อยเป็นอานาจของกระทรวงการคลังที่สามารถดาเนินการได้
และได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
ด้วยแล้ว
๒. รับทราบการออกพันธบัตรออมทรัพย์โดยกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพื่อนักลงทุนรายย่อย โดยกระทรวงการคลังได้ดาเนินการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนรายย่อย และนิติบุคคล
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร ประกอบด้วย พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง อายุ ๑๐ ปี วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
และพันธบัตรออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อายุ ๕ ปี วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะเสนอขาย
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้ดาเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development
Policy Loan : เงินกู้ DPL) ให้กับสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการแก้ไขปัญหาจานวนลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ SAP (SAP Software License) ที่ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) วงเงิน
๘๖๐ ล้านบาท และ (๒) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้รองรับ
ซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 วงเงิน ๘๒๓ ล้านบาท โดยให้สานักงานปลัดกระทรวงการคลังดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีงบประมาณเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติให้ดาเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับกรมศุลกากรสาหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าสัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทาง รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงิน ๑,๓๑๘ ล้านบาท โดยให้กรมศุลกากรนาสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) มาพิจารณาดาเนินการด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑.๓ อนุมัติให้ดาเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับกรมสรรพากร สาหรับโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จานวน ๖ โครงการ วงเงิน ๓๙๓.๘๖๒๗ ล้านบาท โดยให้กรมสรรพากรดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีงบประมาณเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๑.๔ ให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใด
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เห็นควรให้ความสาคัญในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทาแบบพิมพ์เขียวของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแสดงให้เห็นการเชื่อมโยง (Interoperability) ของแต่ละระบบเพื่อประโยชน์ในการขยายระบบในอนาคต
รวมถึงพิจารณาการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อลดความซ้าซ้อนในการลงทุน มีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันของการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคพร้อมกาหนดแนวทางแก้ไข และวางแผนการดาเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว
ให้ชัดเจน ให้ความสาคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการบริหารจัดหา License Management ที่ดี และคานึงถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าบารุงรักษาในระยะยาว ตลอดจนเตรียมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและให้สามารถดูแลรักษาระบบได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ ขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้จนถึงไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สาหรับโครงการ
ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒๓๕,๗๐๖,๗๓๖.๒๔ ล้านบาท ได้แก่
๑.๑.๑ จ้างก่อสร้างระบบส่งน้าฝายปากจาบ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้าชีตอนบน จังหวัด
ชัยภูมิ ๑ แห่ง วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ๓,๓๙๘,๘๐๘.๙๙ บาท
๑.๑.๒ จ้างก่อสร้างทานบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้าคลองกระทะ
จังหวัดภูเก็ต (รวมค่าควบคุมงาน) วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ๑๕๐,๔๕๒,๓๘๓.๑๕ บาท
๑.๑.๓ จ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านวังกลมเหนือ จังหวัดพิจิตร
วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ๗,๐๓๒,๕๑๓.๑๑ บาท
๑.๑.๔ จ้างก่อสร้างระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้าห้วยพุงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด
วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ๑๖,๐๖๓,๙๕๖.๕๔ บาท
๑.๑.๕ จ้างก่อสร้างระบบสูบน้าและระบบส่งน้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้าตาปี พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ๕๖,๑๕๘,๙๒๗.๔๕ บาท
๑.๑.๖ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้าและระบบส่งน้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการ
พัฒนาลุ่มน้าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ๒,๖๐๐,๑๔๗.๐๐ บาท
๑.๒ จัดสรรเงินสารองจ่าย จานวน ๕ หน่วยงาน วงเงิน ๔๑,๒๐๓,๙๑๙.๙๙ บาท ได้แก่
๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๑๔,๘๘๕,๖๓๓.๐๗ บาท
๑.๒.๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๕,๙๖๘,๒๐๘.๖๑ บาท
๑.๒.๓ กรมทางหลวง ๑๓,๘๗๒,๘๒๗.๐๐ บาท
๑.๒.๔ กรุงเทพมหานคร ๑,๖๗๘,๒๗๒.๕๖ บาท
๑.๒.๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๔,๗๙๘,๙๗๘.๗๕ บาท
๑.๓ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวงเงิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี)
รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง จากวงเงิน ๕๙,๘๒๘,๒๘๒.๐๐ บาท เป็น วงเงิน ๖๘,๘๗๘,๕๐๓.๖๓ บาท โดยให้สัตยาบัน
การลงนามในสัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว
๓๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการขยายวิทยาเขตราชบุร)ี
รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง เนื่องจากดาเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินโครงการ โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดาเนินการ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีภายใน ๔๕ วัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดาเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๙ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศวงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท และ
เงินรายได้ กฟภ. วงเงิน ๒๖๙ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการ
ดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดาเนินการกู้เงินตามความจาเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการปรับ
สัดส่วนการกู้เงินโดยใช้เงินรายได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินโครงการ ให้สามารถดาเนินการเป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้ การให้ความสาคัญในการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนของโครงการอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ การกาหนดแนวทางในการแสวงหารายได้อื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนของโครงการที่เกิดขึ้น การบูรณาการโครงการ
และแผนงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะให้สามารถดาเนินการได้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในอนาคต การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ศกึ ษาและดาเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อนาความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาและการดาเนินโครงการ
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการดาเนินการในโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในระยะอื่น ๆ
ต่อไป การประเมินผลโครงการก่อนเสนอขอขยายการดาเนินงานในระยะถัดไป เพื่อพิจารณาข้อดี ข้อจากัดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานความเห็นเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความเห็นเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s) และบริษัท Standard and Poor’s (S&P’s) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ความเห็นเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย Moody’s เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศที่ระดับ Baa1 อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่ระดับ P-2 และมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพ ส่วน S&P’s ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของ
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศที่ระดับ BBB+ และยืนยันมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพ
(Stable Outlook) ตามเดิม
๒. ปัจจัยสนับสนุนต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย Moody’s และ S&P’s เห็นว่า เกิดจากภาคต่างประเทศ
ของประเทศไทยที่แข็งแกร่งโดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีสภาพคล่องที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจานวนมาก
ความแข็งแกร่งขององค์กรภาครัฐที่อยู่ในระดับสูง ภาคการคลังที่แข็งแกร่งโดยมีหนี้ของรัฐบาลอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งนโยบาย
การเงินที่เชื่อถือได้
๓. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของไทยในระยะต่อไป Moody’s และ S&P’s เห็นว่า เกิดจาก
ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาล การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ต่อหัวต่า การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะและภาระการคลังซ่อนเร้น ความอ่อนแอ
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะปัญหาการคอร์รัปชัน
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๔. ประเด็นที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือติดตามอย่างใกล้ชิด โดยประเด็นที่ Moody’s ติดตามอย่างใกล้ชิด คือ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และการพัฒนาการทางด้านการคลังที่สาคัญ ส่วนประเด็นที่ S&P’s ติดตามอย่างใกล้ชิด คือ
หากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือการคลังถดถอยลงเกินกว่าที่ S&P’s ประมาณการไว้ในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ S&P’s ปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย หรือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือจากมีเสถียรภาพเป็นลบได้ รวมทั้ง หากผู้นาทางการเมือง
ทุกกลุ่มสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้แก่อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในที่สุด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจส่วนใหญ่ (หลังปรับฤดูกาล)
ขยายตัวทั้งด้านการใช้จ่ายและด้านการผลิต ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีปริมาณการส่งออกขยายตัว
ร้อยละ ๐.๕ และร้อยละ ๕.๗ ตามลาดับ แต่ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ ๐.๓ หลังจากการขยายตัว
ร้อยละ ๑.๑ ในเดือนก่อนหน้า ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยขยายตัวร้อยละ ๒.๐ ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๗ ในขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๙ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงต่อเนื่อง ดุลการค้า
และดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ นาโดยการฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนและประเทศสาคัญ ๆ ในภูมิภาคเอเชียยังอยู่ในภาวะชะลอตัว และเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
ยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ
๓. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ โดยเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๑.๐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ ๒.๑ และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ ๒.๙ ของ GDP สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๕-๔.๕ มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว
ร้อยละ ๔.๐ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๖ และร้อยละ ๕.๘ ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง
ร้อยละ ๑.๔-๒.๔ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๒.๒ ของ GDP
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการดาเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (TFEX) ตามรายละเอียดและแผนการดาเนินการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ (Business & Operation Model)
ที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เพื่อดาเนินการให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป
๒. รับทราบเกี่ยวกับการเตรียมการแผนการโอนบุคลากรและแผนการดาเนินการแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (คณะกรรมการ ก.ส.ล.)
AFET TFEX และบริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ควรคานึงถึงวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) การดูแลบุคลากรทั้งของสานักงานคณะกรรมการกากับ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ให้รับพนักงานของสองหน่วยงานดังกล่าว
ไว้ทั้งหมด และให้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ขอให้มีการพิจารณา
แนวทางการดาเนินการที่คานึงถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะได้รับ และระดับความเหมาะสมในการแทรกแซงสินค้าเกษตร
ที่สาคัญ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณามาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมควบคู่ไปกับการควบรวมด้วย เพื่อให้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เป็นกลไกที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมของไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินและความคืบหน้าในการดาเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และความคืบหน้าในการดาเนินโครงการตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เบิกจ่ายแล้ว
ทั้งสิ้น ๕๙๒,๔๔๓ ล้านบาท เป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๕๒๕,๔๖๑ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณ ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน
๔๘,๘๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐
๑.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จานวน ๔๔๔,๔๑๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน ๕๔,๙๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒ เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๓,๕๘๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๓ ความคืบหน้าในการจัดสรรเงินสาหรับโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือน วงเงิน
๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ในส่วนของเงินงบกลางที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท จานวน ๙,๙๙๘ โครงการ สานักงบประมาณ
จัดสรรเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยพิจารณาจัดสรรเงินให้กับโครงการที่มีลักษณะเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ที่ทาการ/อาคารเรียน/อาคารพยาบาล/อาคารบ้านพัก การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงการปรับปรุงโครงการพื้นฐานที่เน้น
การใช้แรงงานในพื้นที่เป็นหลักในลาดับแรก
๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสานักงบประมาณร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ
ความคืบหน้าในการดาเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
ดังนี้
๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท
จัดสรรแล้ว ๑,๖๑๓,๖๗๖.๓๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๖๗ มีการลงนามสัญญาแล้ว ๕๙๙,๐๓๗.๐๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ
๒๓.๒๖ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๕๕๐,๔๓๓.๗๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๑.๓๘ ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ กาหนด
ไว้เป็นเงิน ๙๓๘,๕๕๒.๓๘๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๕๕๐,๔๔๓.๗๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๖๕
๑.๒ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๒๕,๘๙๘.๐๗๐ ล้านบาท มีการลงนามสัญญาแล้ว
๑๒๐,๓๖๙.๖๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๙๓ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๕๒,๔๕๘.๕๙๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๑๐
๑.๓ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือน จากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๒,๙๙๙.๗๙๒ ล้านบาท
ได้อนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ที่กรมบัญชีกลาง
อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จานวน ๗,๗๑๗.๕๖๔ ล้านบาท และอนุมัติจัดสรรเงินกู้ไทยเข้มแข็งแล้ว จานวน ๑๓,๕๖๑.๙๙๘ ล้านบาท
รวมอนุมัติจัดสรรแล้ว จานวน ๒๑,๒๗๙.๕๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๕๒ ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในส่วนของงบกลางฯ มีการลงนามสัญญาแล้ว (ใบสั่งซื้อเหลื่อมปี) จานวน ๑,๑๔๗.๘๘๓๔ ล้านบาท
และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จานวน ๑๗.๔๙๘๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ลงนามสัญญา ๖,๕๕๒.๑๘๒๐ ล้านบาท ในส่วนของเงิน
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

สารองจ่ายงบไทยเข้มแข็ง มีการลงนามสัญญาแล้ว (ใบสั่งซื้อเหลื่อมปี) จานวน ๖๗.๔๔๗๕ ล้านบาท และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
จานวน ๑.๔๗๘๔ ล้านบาท รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๘.๙๗๖๖ ล้านบาท
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีปัญหาไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ต่อสานักงบประมาณเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสานักงบประมาณร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ
ความคืบหน้าในการดาเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก เงินลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เงินทุนหมุ นเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) และเงินอื่น ๆ
(เงินไทยเข้มแข็งเดิม และเงิน พ.ร.ก. น้า ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม-๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๗ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๘๕๖,๗๐๒ ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนหมุนเวียน
ที่ไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณ) โดยคาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) จะมีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
จานวน ๙๘๔,๒๕๖ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณเสนอ
๒. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๗ ได้แก่
๒.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
๒.๑.๑ รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการดาเนินงานเพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน
ได้ก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงาน หรือก่อนระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด
๒.๑.๒ รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๓ แต่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ตั้งแต่
ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๒.๑.๓ รายการที่ยังไม่ดาเนินการ (ยังไม่เริ่มขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดการประกาศจัดซื้อจัด
จ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีมีรายการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดรายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หากหน่วยงานใดไม่สามารถ
ดาเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมรายชื่อหน่วยงานพร้อมปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๒.๑.๔ รายการที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ตั้งแต่ขั้นตอน
การประกาศเชิญชวน) ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สาหรับรายการที่ยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัด
ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๒.๑.๕ การเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ให้หน่วยงานเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาที่ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๒.๒ มาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นโดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับดูแลเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งมอบหมายให้คลังจังหวัดร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และ
การเบิกจ่ายเงินอุด หนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่น และรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ให้กรมบัญชีกลาง
เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณา
๒.๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเบิกจ่ายผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-Plan) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ไปจนกว่าการดาเนินการจะสิ้นสุด โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงาน
ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๓. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกากับดูแลให้ส่วนราชการในกากับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยให้นาผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ
ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไป
๔. ให้สานักงบประมาณนาผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ ของแต่ละส่วนราชการไปใช้ประกอบการพิจารณา
ในการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ ของแต่ละส่วนราชการต่อไป

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการทาเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการทาเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย
สรุปได้ว่า โครงการเหมืองแร่โพแทชมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่
ที่ใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งในกระบวนการอนุญาตจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งขณะนี้
บางโครงการได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการชี้แจงทาความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้ นที่เกี่ยวกับ
การทาเหมืองแร่โพแทชในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ผลดีและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่จะได้รับจากการดาเนินโครงการนี้ในอนาคต และให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรี
โดยจะต้องมีความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอขยายเวลาชาระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ๔ กลุ่ม ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามสัญญา จานวนเงิน ๗๑๓,๑๕๔.๗๘ บาท
จากวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสาปะหลัง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
มาตรการระยะสั้น (๔-๖ เดือน) โดยการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว วงเงินชดเชย ๓๗๕ ล้านบาท และการเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการค้า วงเงินชดเชย ๑๐๐ ล้านบาท และมาตรการระยะปานกลาง (๒ ปี หรือ ๒๔ เดือน) โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกในระบบน้าหยด วงเงินชดเชย ๑,๓๘๐ ล้านบาท และการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสาปะหลัง วงเงินชดเชย
๙๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของภาครัฐ วงเงิน ๕ ล้านบาท ให้กระทรวงพาณิชย์
(กรมการค้าภายใน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปดาเนินการ สาหรับค่าใช้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรการระยะสั้นและระยะปานกลาง จานวน
๒,๗๕๕ ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้ดาเนินการปล่อยสินเชื่อ และเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการวางแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสาปะหลัง
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อปรับวิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังได้อย่างเหมาะสม โดยศึกษารูปแบบการดาเนินงานที่ประสบ
ผลสาเร็จ เช่น สีคิ้วโมเดล เป็นต้น มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหรือขยายผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ในการดาเนินการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตามมาตรการระยะปานกลางของแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสรุ ป ผลด าเนิ น งานการก ากั บ ดู แ ลการจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ชาวไร่ อ้ อ ยในฤดู ก ารผลิ ต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
(ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานสรุปผลดาเนินงานการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาและมีสิทธิ์ในการได้รับเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น
๑๖๐ บาท/ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ณ วันปิดหีบ) จานวน ๑๐๓,๖๖๕,๗๕๐.๔๖๐ ตัน รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น
จานวน ๑๖,๕๘๖,๕๒๐,๐๗๓.๖๐ บาท ซึ่งปัจจุบันกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายแจ้งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โอนเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เข้าบัญชีชาวไร่อ้อยแล้ว รวม ๑๑ งวด คิดเป็นปริมาณอ้อย ๑๐๓,๒๖๗,๑๓๖.๔๘๒ ตัน
คิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๒,๗๔๑,๘๓๔.๑๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒ ส่วนปริมาณอ้อยที่เหลือจานวน ๓๙๘,๖๑๓.๙๗๘ ตัน
คิดเป็นเงินช่วยเหลือจานวน ๖๓,๗๗๘,๒๓๖.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘
๑.๒ ชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนชาวไร่อ้อย หรือมีการย้ายที่อยู่ไม่สามารถติดต่อได้ ให้มีการชะลอการจ่ายเงินไว้
จานวน ๑,๙๒๘ ราย คิดเป็นปริมาณอ้อย จานวน ๓๕๑,๖๕๗.๑๗๐ ตัน จานวนเงิน ๕๖,๒๖๕,๑๔๗.๒๐ บาท
๑.๓ ชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนและยื่นเอกสารขอรับเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นต้นไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มราคาอ้อย
ขั้นต้น เนื่องจากเอกสารการขอรับเงินไม่ถูกต้อง เช่น บัญชีธนาคาร การจดทะเบียนชาวไร่อ้อย คิดเป็นปริมาณอ้อย ๔๖,๙๕๖.๘๐๘ ตัน
จานวนเงิน ๗,๕๑๓,๐๘๙.๒๘ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อมูล
๒. เพื่อให้การดาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เร่งรัดการจ่ายเงิน
เพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อยที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามนัย
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗) ด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินโครงการ "เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินโครงการ “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
การดาเนินงานสรุปได้เป็น ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. “เกษตรกรได้รับ”
๑.๑ เกษตรกรได้รับระบบชลประทาน แหล่งน้าขนาดเล็ก ระบบส่งน้า สระน้าในไร่นา และกรรมสิทธิ์ในโค-กระบือ
หน่วยงานที่มีกิจกรรมดาเนินการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมปศุสัตว์
๑.๒ จัดแจกปัจจัยการผลิต หน่วยงานที่มีกิจกรรมดาเนินการ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน

๓๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. “ประชาชนได้รู้”
๒.๑ จัดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น ศูนย์ /สถาบัน/เครื่องมือด้านการเกษตร
หน่วยงานที่มีกิจกรรมดาเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร
และกรมหม่อนไหม
๒.๒ เปิดสถานที่เข้าชมโดยไม่เก็บค่าผ่านประตูช่วงเทศกาลปีใหม่ หน่วยงานที่มีกิจกรรมดาเนินการ ได้แก่
กรมประมง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สานักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
๓. “กระเช้าปีใหม่”
๓.๑ จัดกิจกรรมเลือกชมและเลือกซื้อกระเช้าสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
๓.๒ จัดกิจกรรมเลือกชมและเลือกซื้อของขวัญและของที่ระลึก โดยองค์การสะพานปลา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว มีเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ คือ ชุมชนเกษตรกร
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในพื้นที่ ๓,๔๕๖ ตาบล ๖๘ จังหวัด โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในการกาหนดรายละเอียดโครงการ
ให้ชัดเจน เช่น พื้นที่เป้าหมายของโครงการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะจ้างงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
ประเภทและลักษณะโครงการซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการต่อการจ้างงาน
และเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก่อนดาเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความซ้าซ้อนกับโครงการอื่นซึ่งได้เคยดาเนินการ
ไปก่อนหน้านี้
๓. ให้รับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรพิจารณาตรวจสอบและรับรองข้อมูลว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งจริง
และเป็นความต้องการขอรับการสนับสนุนของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งมีการตรวจสอบความซ้าซ้อนกับเป้าหมายตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนกากับ
ดูแลให้ชุมชนสามารถพัฒนา ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไป

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ๕ เขต ประกอบด้วย (๑) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (๒) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
(Active Beach) (๓) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (๔) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast)
และ (๕) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิ จารณาความเหมาะสมในการเพิ่มจังหวัดพะเยาเป็นเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ดาเนินการต่อไปได้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปจัดทาแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และพิจารณากาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความมั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การควบคุมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการเรือ
นาเที่ยว หรือผู้ประกอบการร้านค้า เป็นต้น รวมทั้งมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย
๓. มอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สารวจและประเมินถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวในหมู่เกาะ
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการจัดทาแนวคิดและการออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ของกระทรวงมหาดไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในลักษณะเป็นสะพานยกสูงเหนือระดับน้าท่วมสูงสุดเพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) การชมทัศนียภาพริมแม่น้าเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกาลังกาย
และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ โดยระยะแรกจะเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม ๗ จนถึงบริเวณ
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร โดยสะพานแต่ละฝั่งจะมีค วามกว้างประมาณ ๑๙.๕ เมตร ยกสูงกว่า
ระดับน้าประมาณ ๒.๘ เมตร และในระยะต่อไปจะขยายการดาเนินโครงการ โดยให้เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานพระนั่งเกล้าจนถึง
บริเวณสะพานพระราม ๓ ต่อไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ยึดหลักการที่จะให้ประชาชนส่วนใหญ่
ทุกเพศวัยได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการดาเนินโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และให้หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่โครงการ
เป็นเส้นทางสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทางานขึ้นโดยมีผู้แทนกระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะทางาน เพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และจัดทารายละเอียดของการออกแบบและการก่อสร้าง
รวมทั้งการดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงสร้างของโครงการดังกล่าวจะต้องมีศักยภาพ
ในการรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมาตรการแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ ประกอบด้วย มาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ระยะสั้น ได้แก่ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวต้องนาส่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) ต่อสานักงานทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวต้องจัดหามัคคุเทศก์ชาวไทยที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมายเดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ตลอดเวลาที่นาเที่ยว แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวแจ้งรายชื่อมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์
ต่อสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง และให้แรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท มารายงานตัวที่กรมการจัดหางาน
แจ้งมัคคุเทศก์ทุกคนให้มารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อสารวจข้อมูลสถานะ
ปัจจุบันของมัคคุเทศก์ ดาเนินมาตรการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่มีการดาเนินการในลักษณะตัวแทนอาพราง (NOMINEE)
และขยายผลไปสู่การดาเนินธุรกิจที่เข้าข่ายการกระทาความผิดที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ พิจารณาหลักสูตร
อบรมมัคคุเทศก์ที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างจิตสานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ในการไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และพัฒนาส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจัดตั้งเป็น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาธุรกิจนาเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นาเที่ยว เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหา
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

๔๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑.๒ ระยะกลาง ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบคุณภาพและความสามารถทางภาษาต่างประเทศของมัคคุเทศก์
และประสานผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ตลอดการนาเที่ยวในกลุ่มตลาดต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดรัสเซีย
จีน เกาหลี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถร่วมปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ระยะยาว ได้แก่ สร้างเครือข่าย โดยเชิญผู้แทนของจังหวัด ผู้ประกอบการภาคเอกชน ดาเนินการตรวจปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เร่งผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ และปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตรวจปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องควรเข้มงวดในการตรวจสอบการประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนด ควรเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบ
วิชาชีพและควรหามาตรการดาเนินการกับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว การให้ความสาคัญกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันให้เร่งพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ โดยบูรณาการการทางานร่วมกับสถาบันการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมัคคุเทศก์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการกาหนด
จุดตรวจสอบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) พื้นที่ท่องเที่ยวสาคัญเบื้องต้น และบูรณาการกาลังเจ้าหน้าที่ ๓ ส่วน ประกอบด้วย
ตารวจท่องเที่ยว ตารวจพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันออกตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างจริงจังและเข้มงวด โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับผิดชอบ
ด้านงบประมาณและการประสานการปฏิบัติ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการดาเนินงานที่กาหนดให้มัคคุเทศก์มารายงานตัว ซึ่งได้ขยายเวลา
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วงประสบภัยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วงประสบภัยเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส่วนเรื่องงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ กรณีการให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงได้รับความเสียหายจากพายุคลื่นลมแรง จานวน ๑๕ ลา
ใน ๕ จังหวัด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ให้ความช่วยเหลือชาวประมงผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับอนุมัติ
จากกรมบัญชีกลางให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ภายในกรอบวงเงิน ๙๗๓,๕๐๐ บาท
๑.๒ กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย ภัยฝนทิ้งช่วง อัคคีภัย ภัยพายุลูกเห็บ
และภัยอื่น ๆ (ช้างป่าทาลายพืชผลการเกษตร) รวม ๖ ประเภทภัย จานวน ๓๖,๑๗๔ ราย ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด วงเงิน ๒๗๒,๘๐๕,๙๙๐ บาท
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการ และหรือ
ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กาหนดก่อน หากได้ดาเนินการตามระเบียบแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ขยายวงเงินทดรองราชการ และหรือขยายระยะเวลา
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จึงขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรเพิ่มเติมต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการเร่งพัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรให้ครอบคลุมถึงผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิดในระยะยาว ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อให้
สามารถคุ้มครองภัยธรรมชาติทุกประเภทต่อเกษตรกรทุกกลุ่ม การประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นถึงความสาคัญของ
ระบบประกันภัย และสมัครเข้าร่วมการทาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง การเร่งสารวจความเสียหายและประมาณการสรุปค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อมีการประกาศเขตภัยพิบัติ และจัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งการจ่ายเงินให้เกษตรกรและการจัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรจะต้องมีการจัดทาทะเบียน
อย่างถูกต้อง ไม่รั่วไหล และเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่เกษตรกรขอให้ มีการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น ตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ให้แล้วเสร็จ
โดยด่วน

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบ
๑.๑ มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
เป็นเรื่องเพื่อทราบ รวม ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๘
(Power Development Plan : PDP 2015) (๒) การแยกกิจการระบบส่งก๊าซของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และการเปิดให้ใช้
หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime : TPA Regime) (๓) แนวทาง
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed-in Tariff และ (๔) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
๑.๒ มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
เป็นเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน
รวม ๗ ฉบับ (๗ ผลิตภัณฑ์) และเรื่องเพื่อทราบ รวม ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๑) และ (๒) อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff
๒. อนุ มัติหลัก การร่า งกฎกระทรวง รวม ๗ ฉบับ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒.๑ ร่างกฎกระทรวงกาหนดรถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๒.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๒.๓ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
พ.ศ. ....
๒.๔ ร่างกฎกระทรวงกาหนดฉนวนใยแก้วเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....
๒.๕ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องซักผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๒.๖ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องสูบน้าในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๒.๗ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๔๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แผนการดาเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการดาเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
เห็นชอบแผนการดาเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเป้าหมายจะต่อยอดพัฒนาการกากับกิจการพลังงาน
เพื่อสู่ความเป็นเลิศด้านกากับกิจการพลังงาน มีมาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ และแผน AEDP รวมถึงตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการกากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสมและเป็นธรรมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
๑.๒ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่า ย
เพื่อรองรับแผนดาเนินงานประจาปีฯ จานวน ๗๙๓.๗๓ ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและควบคุมงานอาคารสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเป็นการถาวรไว้แล้ว จานวนประมาณ ๕๖.๕๐ ล้านบาท และกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานมีเงินที่จะต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในระหว่างการดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานเป็นการถาวรตามแผนที่ได้นาเสนอไว้ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานขอนาเงินดังกล่าวกันเป็น
ภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรเป็นค่าก่อสร้างอาคารสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓ ประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีวงเงินรวมประมาณ ๗๙๓.๘๒ ล้านบาท
เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานรายปี
๒. ในการจั ด ท างบประมาณในปี ต่ อ ไปให้ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งานจั ด ท าแผนบริ ห าร
งบประมาณ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าโดยเฉพาะรายจ่ายด้านบุคลากรและการจัดการและบริหารสานักงาน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
(เรื่ อง แผนการด าเนิ นงาน งบประมาณรายจ่ า ย และประมาณการรายได้ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน) เพื่อนางบประมาณในส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติ ภารกิจหลักของ
สานักงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งปรับลดสัดส่วนการใช้งบประมาณระหว่างรายจ่ายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ รายจ่ายด้านบุคลากร
และการจัดการและบริหารสานักงานให้มีความสมดุลและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๓. ให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวข้อที่ (๒) ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ควรมีการกาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าทุกประเภทในการที่ภาครัฐจะซื้อไฟฟ้า
จากภาคเอกชนด้วย และหัว ข้อ ที่ (๓) คุ้ มครองสิ ทธิ ของผู้ใ ช้พ ลังงานและผู้ มีส่ วนได้ เสี ย ควรเพิ่ มการส่งเสริ มการศึก ษาวิจั ย
เชิงนโยบายพลังงาน และการวิจัยและพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานด้วย และเห็นควรรายงานสรุปปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และให้มีการประเมินองค์กรจากหน่วยงานภายนอก เพื่อความน่าเชื่อถือและโปร่งใส
ในการดาเนินงานและการประเมินผลองค์กรต่อไป นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารสานักงานถาวรของสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานควรเป็นไปตามมาตรฐานของสานักงบประมาณ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า
โดยในส่วนของการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานควรพิจารณาดาเนินงานในรูปแบบที่ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
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๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์มีความสาคัญต่อการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวม และจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
๑.๑.๑ ยกเลิกคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) และยกเลิกคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
๑.๑.๒ เห็นควรให้ใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นกลไกระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๑.๓ ให้คณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ภายใต้ กบส. ได้แก่ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร และคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสาหรับการนาเข้า
การส่งออก และโลจิสติกส์ ทาหน้าที่ต่อไป
๑.๑.๔ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กบส. หรือมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ ตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร
๑.๒ นายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบตามข้ อ ๑.๑.๑-๑.๑.๓ และมอบหมายและมอบอ านาจให้
รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เป็นรองประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นกรรมการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(นายกรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ ดาเนินการจัดทาคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
ต่อไปด้วย

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ การขอผ่อนผันการดาเนินการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
๔๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑.๒ การเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) จานวน ๒,๗๓๒.๖๖๔ ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ ขสมก. จานวน
๑,๙๖๗.๓๒๒ ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามนัยข้อ ๗ (๓) และข้อ ๑๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ส่วนเรื่องงบประมาณให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
โดยให้ รฟท. และ ขสมก. กู้เงินเพื่อเป็นเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามกรอบวงเงินที่เสนอ โดยรัฐ
รับภาระหนี้และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้าประกันการกู้เงิน ตลอดจนพิจารณาวิธีการกู้เงิน รายละเอียดและเงื่อนไข
ในการกู้เงินดังกล่าว หรือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรให้ รฟท. เร่งรัดการปิดบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว
เพื่อให้การจัดทาค่าใช้จ่ายมีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งให้ รฟท. และ ขสมก. เร่งรัดการลงทุนต่าง ๆ
โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภ าพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการและประเมินผล
ความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทางสังคมว่าควรจะมีการให้บริก ารต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้
การดาเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้ดาเนินการในเรื่องการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วย
๑.๑ การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๑.๒ การวางระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ โดยนาระบบบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) มาใช้
ในการดาเนินการ
๑.๓ การปฏิรูปการกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs)
๑.๔ การสร้างความโปร่งใสในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
๑.๕ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ของรัฐวิสาหกิจ
๑.๖ การพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
๑.๗ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
๑.๘ สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๑.๙ เงินบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
๒. เห็นชอบให้ดาเนินการตาม
๒.๑ ข้อ ๒.๑.๑.๖ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดจ้างบริษัทที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาทิศทาง
ของธุรกิจโทรคมนาคมและเสนอแนวทางดาเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) โดยใช้เงินรายได้ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
๒.๒ ข้อ ๒.๓ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs)
โดยให้มีหน้าที่ครอบคลุมถึงออกเกณฑ์กากับดูแลการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้บริหาร ติดตามและตรวจสอบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ รวมถึงการสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหา ส่วนงานด้านการกากับนโยบายและการกากับในฐานะผู้ถือหุ้น/เจ้าของกิจการ
ยังคงเป็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังหารือร่วมเพื่อกาหนดกรอบ
ในการกากับดูแลในรายละเอียดต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒.๓ ข้อ ๒.๔.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการ
จัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และสาหรับการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ส่วนต่อขยายของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
๒.๔ ข้อ ๒.๕ ให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๒.๕ ข้อ ๒.๘ ให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจและสิทธิประโยชน์พิเศษ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกาหนดหลั กเกณฑ์การเบิกจ่ายและวงเงินที่ชัดเจนสาหรับ
สิทธิประโยชน์อื่น โดยต้องพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเท่านั้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๖ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมของการประเมินผล ฯ ประจาปี ๒๕๕๖ ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ ตามระบบปัจจุบัน พบว่า
รัฐวิสาหกิจที่มีผลการประเมินสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ (๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย ๔.๐๖๙๘ คะแนน (๒) บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ๔.๐๒๗๙ คะแนน และ (๓) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๔.๐๑๘๒ คะแนน สาหรับรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลการประเมินต่าสุด ๓ อันดับสุดท้าย ได้แก่ (๑) องค์การตลาด ๒.๑๑๒๕ คะแนน (๒) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๒.๒๔๓๕ คะแนน
และ (๓) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ๒.๓๓๗๗ คะแนน ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่
๓.๒๑๑๕ คะแนน ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ๐.๐๘๒๖ คะแนน เนื่องจากผลการดาเนินการตามนโยบายและผลการดาเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. ภาพรวมของการประเมินผล ฯ ประจาปี ๒๕๕๖ ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ ตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) พบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีผลการประเมินสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
(๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๔.๘๘๐๐ คะแนน (๒) บริษัท ปตท จากัด (มหาชน) ๔.๗๙๓๓ คะแนน และ
(๓) การประปานครหลวง ๔.๗๖๐๗ คะแนน สาหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินต่าสุด ๓ อันดับสุดท้าย ได้แก่ (๑) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
๒.๔๗๕๐ คะแนน (๒) องค์การเภสัชกรรม ๓.๒๘๔๗ คะแนน และ (๓) บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ๓.๓๙๔๗ คะแนน
ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ ๔.๐๖๕๒ คะแนน ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ๐.๒๗๖๘ คะแนน เนื่องจากการดาเนินงานด้านผลลัพธ์
ของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น
๙๖,๕๕๗.๗๒ ล้านบาท จากเดิม ๑,๒๕๕,๑๑๖.๐๘ ล้านบาท เป็น ๑,๓๕๑,๖๗๓.๘๐ ล้านบาท
๑.๒ การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ
รวมทั้งการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๑
๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมและจาเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๑.๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามผูกพัน
การกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒. รับทราบการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น ๑๔,๑๘๖.๓๔ ล้านบาท จากเดิม ๑๔๑,๓๒๐.๙๗ ล้านบาท
เป็น ๑๕๕,๕๐๗.๓๑ ล้านบาท
๔๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการ
นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่ อวันที่ ๑๖ ตุล าคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับ สนุน สินเชื่อเป็นเงิ นทุน หมุน เวีย น
แก่ผู้ประกอบการยาง)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
[เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง)] ในส่วนของข้อคิดเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณดาเนินการ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นผลการหารือร่วมกับสานักงบประมาณและธนาคาร
กรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยขอแก้ไขเป็นดังนี้
๑.๑ ให้ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นสมควร เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ภายในกรอบวงเงิน
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑.๒ ให้ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยกาหนดให้มีการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ตามลักษณะการประกอบ
ธุรกรรมของธนาคาร ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จากเงินทุนที่เป็นสภาพคล่องของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ กระบวนการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยในโครงการฯ จะจ่ายเป็นรายเดือนตามที่เกิดขึ้นจริง โดยผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันกับสาขาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะรับเงินชดเชย
ดอกเบี้ย และกระทรวงอุตสาหกรรมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกยางทุกวันสุดท้ายของเดือน เพื่อพิจารณา
อนุมัติการชดเชยดอกเบี้ยในเดือนถัดไป ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการ
ให้ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทราบ เพื่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่เปิดบัญชีไว้กับ
สาขาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ต่อไป
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง [ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)] รับความเห็นของสานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการให้ชัดเจน โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน อาทิ ตั๋วสัญญากู้เงิน ใบเสร็จรับเงิน
ค่าดอกเบี้ย และระยะเวลาที่ผู้ประกอบการยางสามารถยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น รวมทั้งให้มีระบบการติดตามกากับดูแล
และตรวจสอบการดาเนินงานโครงการฯ ให้ถูกต้องตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อไป นอกจากนี้ควร
ทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้น ตอนและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยคืนให้กับ
ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งวางระบบและกากับดูแลให้การเบิกจ่ายเงินคืนเงินให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ ไปดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวน ๑๖๒.๔๙๐ ล้านบาท ให้องค์การสวนยางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงที่มีการขยายระยะเวลาโครงการจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรเร่งสรุปผลการดาเนินงานและการเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง พร้อมทั้ง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในสต็อก เพื่อให้องค์การสวนยางสามารถปิดบัญชีโครงการฯ ได้ตามกรอบระยะเวลา
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง) คือ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และสามารถส่งมอบยางในสต็อกให้กับ
โครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ไปดาเนินการต่อไป

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
สรุปได้ดังนี้
๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ลดลงจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๒.๐ และลดลงร้อยละ ๓.๙
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน การผลิตลดลงในหลายอุตสาหกรรมที่สาคัญเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ ยานยนต์
Hard Disk Drive ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องประดับเพชรพลอย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น
๒. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านที่สาคัญในเอเชีย การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ ๒.๐ ไต้หวันขยายตัวร้อยละ ๑๑.๐ ส่วนข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ยังไม่มีการเผยแพร่ แต่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียและอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ ๗.๔ และ ๔.๗ ตามลาดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๗ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗) ดัชนีผลผลิตลดลงหรือหดตัวร้อยละ ๓.๙
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมสาคัญที่การผลิตลดลงในไตรมาสนี้ อาทิ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๗ แม้ว่าดัชนีฯ ยังคงหดตัวอยู่ แต่มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากการที่
ดัชนีฯ หดตัวในอัตราที่น้อยลงจากไตรมาสก่อน (ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๗ ดัชนีฯ หดตัวร้อยละ ๔.๘)
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดัชนีอุตสาหกรรมของเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ลดลงหรือหดตัวร้อยละ ๒.๙ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตลดลงในหลายอุตสาหกรรมที่สาคัญ อาทิ ยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การผลิตเบียร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ แม้ว่ายังคงหดตัวอยู่ แต่มีสัญญาณ
ฟื้นตัวขึ้นจากการที่ดัชนีฯ หดตัวในอัตราที่น้อยลงจากเดือนก่อน (เดือนกันยายน ๒๕๕๗ หดตัวร้อยละ ๓.๙) ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น
เศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา การเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณปี ๒๕๕๘ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้ งที่เป็นเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและที่เป็นสินเชื่อเพื่อใช้วัตถุดิบ
การเกษตร ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทาให้ผู้ประกอบการเริ่มเพิ่มระดับการผลิตมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของการบริโภคในประเทศ
ในช่วงต่อ ๆ ไป

๔๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานจัดกิจกรรม “คืนความสุขสู่ประชาชน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม “คืนความสุขสู่ประชาชน” เพื่อมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน จานวน ๗ กิจกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าราคาโรงงาน โดยคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ามันพืช
น้าตาล ซอสปรุงรส อาหารจากบริษัทในเครือซีพี กระจายออกไปจาหน่ายใน ๙ ชุมชนใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีราคาถูกกว่า
ท้องตลาดร้อยละ ๓๐-๔๐
๒. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายปีแก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ ๒ และ ๓ ทุ กขนาด ที่จะถึงก าหนดเรียกเก็บ ระหว่า งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓. จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “นิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุขให้ชุมชน” โดยการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ
(๓๒ แห่ง) ได้แก่ ทาบุญตักบาตร กิจกรรมลานสัมพันธ์ชุมชนรอบนิคม ออกร้านจาหน่ายสินค้าราคาพิเศษ กีฬาสานสัมพันธ์ จัดคอนเสิร์ต
และราวงย้อนยุค เยี่ยมชมนิคมฯ นิทรรศการให้ความรู้ การรับสมัครงาน การให้บริการด้านอื่น ๆ การมอบทุนการศึกษา และจัดบริการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งกิจกรรมส่งแรงใจให้ทหารผู้กล้าเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับทหาร
ที่เจ็บป่วย
๔. การจัดงานแฟร์ทั่วไทย รวม ๖ แห่ง เน้นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าเอสเอ็มอี และสินค้าเด่นของจังหวัด
โดยจัดในเมืองท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย (๑) งานจัดหัตถกรรมของขวัญที่ระลึก ครั้งที่ ๒๔ หรือ “GIFT FAIR 24th”
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (๒) งานเซรามิกส์แฟร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดลาปาง (๓) งานอุตสาหกรรมแฟร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
พิษ ณุ โ ลก (๔) งานคื น ความสุข ช็ อปสนุ ก สิ น ค้า ไทย ระหว่ า งวัน ที่ ๑๖-๑๙ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ณ กรมส่ งเสริ ม อุต สาหกรรม
(๕) งานคลัสเตอร์เครื่องหนัง “BIG GIFT FAIR” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
(๖) งานเทศกาลไหมไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา
๕. มอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืดสาหรับเด็กเล็ก โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันพลาสติก
ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืดให้สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์
โดยกาหนดให้มีการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เป็นจานวน ๑,๐๐๐ ชิ้น
๖. โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยจัดทาโครงการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย (เตาเผา)
เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกาจัดขยะของเสียอันตราย รวมถึงความสามารถในการรองรับการกาจัดของเสีย
ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
๗. โครงการสร้างความสามารถในการดาเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลกสาหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรของผู้ประกอบการ
SMEs ในการนามาตรฐานระบบการบริหารจัดการไปปฏิบัติและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ยกเว้นค่าที่พักและค่าเดินทาง) โดยจะมีการเปิดตัว
และชี้แจงโครงการในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนจดทะเบียน
ที่ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับช่วงกาไรสุทธิเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิม
เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๑๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งจัดทาแผนปฏิรูปภาษีของประเทศทั้งระบบโดยเร็วเพื่อให้สามารถพิจารณาการจัดเก็บ
รายได้ของประเทศในภาพรวม รวมทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะนาไปสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๑ เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) มีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น จึงขอปรับปรุงสัดส่วนที่ภาครัฐจะเข้าร่วมลงทุนในกิจการ SMEs จากเดิมร้อยละ ๑๐-๒๕ เป็นร้อยละ ๑๐-๕๐
๑.๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง จานวน
ไม่เกิน ๗ คน เป็นผู้กาหนดนโยบายในการบริหารงานของกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs และให้คณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุน
ในกิจการ SMEs แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารกองทุน จานวน ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุน (Investment
Committee) และคณะกรรมการผู้ให้คาปรึกษาวิสาหกิจร่วมทุน (Advisory Committee)
๑.๓ ให้มีสานักงานคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ทาหน้าที่ดาเนินงานของกองทุน
๒. เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs มีลักษณะเป็นกองทุนเปิดและเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ขนาดของกองทุน ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ ล้านบาท มีสัดส่วนการร่วมลงทุนจากภาครัฐร้อยละ ๑๐-๕๐ ส่วนที่เหลือ
จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมลงทุน โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ๆ และเรียกระดมทุนครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ต่อกองทุนย่อย และกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะมีนโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเภท/กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต
ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก
๓. เห็นชอบแหล่งเงินลงทุนในส่วนของภาครัฐ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ในฐานะภาครัฐจะลงทุนเริ่มแรก เป็นจานวน ๕๐๐ ล้านบาท และส่วนที่เกินกว่านี้จะขอจัดสรรจากงบประมาณประจาปี
หรือจากแหล่งอื่นตามความจาเป็นในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณา
ถึงความพร้อมในการใช้แหล่งเงินทุนของ ธพว. รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการและการติดตามการดาเนินงานของกองทุนร่วมลงทุน
ในกิจการ SMEs สาหรับกรณีการใช้แหล่งเงินทุนอื่นที่นอกเหนือจาก ธพว. เห็นควรที่จะพิจารณาจากหน่วยงานหรือกองทุนของรัฐอื่น ๆ
ที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ SMEs เป็นลาดับแรกก่อน ส่วนการใช้แหล่งเงินทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต้องดาเนินการเท่าที่จาเป็น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายผ่านหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกลุ่ม/ประเภท
SMEs ที่จะให้การสนับสนุน ทางการเงินให้ตรงกับกลุ่มธุรกิจและสอดคล้องกับห่วงโซ่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเน้น
การพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา SMEs ที่มีการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาชุมชนที่มีเอกลักษณ์ แต่มีเงินทุนไม่เพียงพอ เช่น เครื่องสาอาง สปา น้าหอม เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้นากลุ่ม SMEs ที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการร่วมทุน
ภายในปีนี้
๕. มอบรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณาแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา (The Research & Development) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

๕๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ พ .ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติขึ้นตามกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีหน้าที่
ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายที่รัฐบาลกาหนดไว้ และ
เปลี่ยนชื่อ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สานักงบประมาณและความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เกี่ยวกับการเพิ่มตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลด้านสังคมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในร่างมาตรา ๖ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
และให้เชิญกระทรวงการคลัง สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเร่งตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒. เฉพาะในกรณีนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book)]
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book)] ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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๕๒

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในการให้ประเทศไทยเข้าร่วมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
[Information Technology Agreement (ITA) Expansion] ต่อไป เพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยใช้ข้อเสนอล่าสุดของฝ่ายไทยที่เข้าร่วม
การประชุมเจรจา ITA Expansion ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมเจรจาได้ถอน
สินค้าจาก Attachment A ออก ๑๔ รายการ ตรงกับสินค้าอ่อนไหวของไทย ๑๑ รายการ ทาให้ไทยมีสินค้าอ่อนไหวในขณะนี้
จานวน ๔๐ รายการ (ลดลงจากเดิม ๕๑ รายการ) แบ่งเป็นสินค้า removal (ขอถอนออกจากการยกเลิกภาษี) ๓ รายการ, สินค้า
ex-out [เปิดตลาดบางส่วนจากระดับ HS (Harmonized System) ๖ หลัก] ๒ รายการ และสินค้า staging (มีระยะเวลาในการยกเลิก
ภาษี) ๓๕ รายการ เป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเจรจา
ควรคานึงถึงข้อตกลงทางการค้าที่ประเทศไทยได้ทาไว้กับประเทศภาคีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน และควรกาหนดรหัสสินค้าตามพิกัด
อัตราศุลกากรให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการนาเข้าสินค้าในอนาคต การให้ความสาคัญกับการติดตามสถานการณ์และ
ประเมินผลกระทบจากการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงฯ อย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถกาหนดมาตรการรองรับต่อผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมทราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงฯ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของ
ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยวิสัยทัศน์ในอนาคตของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี "สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ นามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสุข " สาหรับการประชุมสุดยอด
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี
ของความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยวิสัยทัศน์ในอนาคตของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
“สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ นามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสุข ” ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อม
ของผู้นาของไทยในการสนับสนุนความร่วมมือในกรอบอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และแสดงถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกัน
ของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ครอบคลุมสาขาความร่วมมือหลัก ได้แก่ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ร่ว มกัน
ในการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต และหากมีความจาเป็นต้อง
แก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หรือไม่มีผลผูกพันเพิ่มเติมต่อไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าร่วมกันในเรื่องการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เห็นควรเพิ่มความร่วมมือทางด้าน
อุตสาหกรรม และการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาอุตสาหกรรมที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป และดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ด้านต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทาหนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าของความตกลง TNZCEP
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs)
ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ [Thailand-New Zealand Closer Economic
Partnership (TNZCEP)] มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ภาคผนวก ๒ ของความตกลงฯ ฉบับแก้ไขตาม HS 2012 ที่แนบกับ
หนังสือแลกเปลี่ยนฯ แทนที่ภาคผนวก ๒ ฉบับเดิม ภายใต้ความตกลง TNZCEP และกาหนดให้หนังสือแลกเปลี่ยนและหนังสือ
ยืนยันของประเทศนิวซีแลนด์จะประกอบเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศในการแก้ไขความตกลง TNZCEP
และให้มีผลใช้บังคับในวันแรกของเดือนที่สอง นับจากวันที่หนังสือที่มีหนังสือยืนยันตอบของประเทศนิวซีแลนด์
๒. มอบอานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคาที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงกฎเฉพาะรายสินค้า
ของความตกลง TNZCEP
๔. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
โดยภายหลังการลงนามแล้ว ให้ดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านช่องทาง
ทางการทูตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-ประเทศคู่เจรจาและการหารือ
ทวิภาคีระหว่างไทย-สปป.ลาว และไทย-ญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน
ครั้งที่ ๑๓ ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒ ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๕
และผลการหารือทวิภาคีระหว่างไทย-สปป.ลาว และไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองมัณฑะเลย์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ATM) ครั้งที่ ๒๐ ประกอบด้วย
๑.๑ แผนงานด้า นการขนส่งของอาเซีย นหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ป ระชุม ให้ การรั บรองวิสั ยทั ศน์ และกรอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน ได้แก่ วิสัยทัศน์ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดว่า
“Towards greater connectivity, efficiency, integration, safety and sustainability of ASEAN transport to strengthen
ASEAN’s competitiveness and foster regional inclusive growth and development” และกรอบยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง
ของอาเซียน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ จานวน ๕ สาขา คือ การขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้า การอานวยความสะดวกด้ านการขนส่ง
และการขนส่งอย่างยั่งยืน
๑.๒ ด้ านการขนส่งทางอากาศ ที่ ประชุม รับ ทราบว่ า ประเทศไทยได้ล งนามพิ ธีส าร ๒ ว่า ด้ว ยสิท ธิรั บขน
การจราจรเสรีภาพที่ ๕ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และการเริ่มต้นการเจรจาการจัดทาข้อผูกพัน ชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน
๕๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑.๓ ด้านการขนส่งทางบกและการอานวยความสะดวก ที่ประชุมรับทราบการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ของ
มาเลเซีย สายอิโป-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง ๓๒๙ กิโลเมตร ซึ่งได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยในส่วนของไทย
มีความคืบหน้าของการเริ่มก่อสร้างสะพานรถไฟช่วงคลองลึก -ปอยเปต ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะเริ่มดาเนินการ
ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เส้นทางจิระ-ขอนแก่น และประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งที่ประชุมขอให้ประเทศสมาชิก
ได้ข้อยุติการจัดทาร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามพรมแดน (ASEAN CBTP)
๑.๔ ด้านการขนส่งทางน้า ที่ประชุมให้การรับรองกรอบการดาเนินการการรวมตัวเป็นตลาดการขนส่งทางทะเล
ร่วมอาเซียน และประเทศสมาชิกร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและการจัดการ
น้ามันรั่วไหลของอาเซียน
๒. ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินการภายใต้ความตกลง
ด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-จีน และพิธีสาร ๑ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๓ และ ๔ แนบท้ายความตกลงฯ และ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียนเร่งรัดการให้สัตยาบันเพื่อการมีผลบังคับใช้ของพิธีสาร ๒ สิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพที่ ๕ ภายใต้กรอบความตกลงฯ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้าง/บูรณะเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง
รวมทั้งกรณีที่จีนจะให้เงินสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน ภายใต้แนวทาง 21st Century Maritime Silk Road
๓. ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินการโครงการ
๒๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการปากเซเรื่องความเป็นหุ้นส่วนด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น รวมทั้งให้การรับรอง
“แนวทาง การแนะนาระบบ Electronics Database Interchange (EDI) ของท่าเรือ” กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือ
ระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น รายงานผลการสารวจท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และรายงาน
เบื้องต้นของการศึกษาเรื่องการขนส่ง Landbridge ในอาเซียน และให้การรับรองแผนงานการดาเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการขนส่ง
ระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
๔. ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๕ ที่ประชุมให้การรับรองแผนงานความร่วมมือ
ด้านการขนส่งอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับปรับปรุง และรับทราบโครงการสาคัญที่จะดาเนินการในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากรด้านรถไฟ ด้านโลจิสติกส์ การขนส่งอย่างยั่งยืน และการศึกษาเรื่องการปรับปรุงการขนส่งทางลาน้าในไทยและกัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) และเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมคณะทางานเพื่อเจรจาการจัดทาว่าด้วยบริการเดินอากาศ
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. การหารือทวิภาคระหว่างไทย-สปป.ลาว และไทย-ญี่ปุ่น โดยผลการหารือระหว่างไทย-สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นประเด็น
ที่ฝ่ายลาวขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายไทยในการพัฒนาเส้นทางถนน และโครงการก่อสร้างสะพาน สาหรับผลการหารือระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น จะเน้นเรื่องความร่วมมือด้านรถไฟไทย-ญี่ปุ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ ๗๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนาสินค้า
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกมาตรการควบคุมเครื่องแต่งกายตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กาหนดให้เครื่องแต่งกายตามพิกัดศุลกากร
ประเภทที่ ๖๑.๐๑ ถึง ๖๑.๑๔ ๖๑๑๗.๙๐, ๖๒.๐๑ ถึง ๖๒.๑๑ และ ๖๒๑๗.๙๐ เฉพาะที่ยังไม่สาเร็จรูปไม่ว่าจะสมบูรณ์แล้ว
หรือไม่ก็ตาม และส่วนต่าง ๆ ของเครื่องแต่งกายดังกล่าวตามพิกัดอัตราศุลกากรดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซีย นอื่นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากมาตรการที่มิใช่ภาษี ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีกรณีการลดหรือยกเลิกมาตรการซึ่งเป็นอุปสรรค
ทางการค้า ควรพิ จ ารณาด้ว ยว่ า การลดหรื อยกเลิก มาตรการนั้น ๆ จะส่งผลกระทบต่ อ สิน ค้า ส่งออกของไทยและก่ อให้เ กิ ด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ส่งออกสินค้าไทยด้วยหรือไม่ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การแต่งตั้งรัฐมนตรีประจาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) เอกสาร
ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) และงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นรัฐมนตรีประจาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation : GMS) เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานของประเทศไทย
ภายใต้แผนงานความร่วมมือ GMS รวมทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีตามกาหนด
การประชุมที่สาคัญในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗-ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๒ เห็ น ชอบเอกสารที่ จ ะมี ก ารรั บ รองในการประชุ ม สุ ด ยอดผู้ น าแผนงานความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
ในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) ได้แก่ (๑) ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับผู้นา ๖ ประเทศ
ลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit Joint Summit Declaration : JSD) และ (๒) แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบ
การลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment Framework-Implementation Plan : RIF-IP) ที่จะได้มีการรับรองโดยไม่มีการลงนาม
ในการประชุม สุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit)
ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบอีก
๑.๓ เห็นชอบการอนุมัติงบประมาณจากงบกลาง ปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) เพื่อการผลักดัน
การดาเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เพิ่มเติมเป็นจานวน ๑๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณต่อไป
๑.๔ เห็นชอบการกาหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นาฯ อย่างไม่เป็นทางการ (Summit Retreat) ประกอบด้วย (๑) นายกรัฐมนตรี (๒) รองนายกรัฐมนตรี
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) (๓) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
(๔) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่
รัฐมนตรีประจาแผนงาน GMS (๕) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ (๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (นายปรเมธี วิมลศิริ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดาเนินการตามความเห็นของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังที่ เสนอให้นาประเด็นเรื่ องความพร้ อมของไทยในการสนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการระดมทุนในพันธบัตรเงินบาท (Baht Bond) ประกอบในแถลงการณ์ของฝ่ายไทย และให้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย
๓. มอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การประชุม โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตารวจแห่งชาติให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

๕๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สัตยาบันภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้สัตยาบันภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(GMS Cross-Border Transport Agreement : CBTA) รวม ๖ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ ภาคผนวก ๑ การขนส่งสินค้าอันตราย
๑.๒ ภาคผนวก ๔ การอานวยความสะดวกสาหรับการขนส่งข้ามแดน
๑.๓ ภาคผนวก ๕ การข้ามแดนของบุคคล
๑.๔ ภาคผนวก ๖ กฎเกณฑ์ในการผ่านพิธีการศุลกากรสาหรับสินค้าผ่านแดนและสินค้าผ่านแดนในประเทศ
๑.๕ ภาคผนวก ๘ การนาเข้ารถยนต์ชั่วคราว
๑.๖ ภาคผนวก ๑๔ กฎเกณฑ์ศุลกากรสาหรับคอนเทนเนอร์
๒. เห็นชอบให้นาภาคผนวก ๔, ๕, ๖, ๘ และ ๑๔ รวม ๕ ฉบับ เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การให้สัตยาบันต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดทาสัตยาบันสารเพื่อดาเนินการให้สัตยาบันภาคผนวกดังกล่าว
รวม ๖ ฉบับให้มีผลผูกพันประเทศไทยต่อไป และให้ดาเนินการให้สัตยาบันภาคผนวก ๔, ๕, ๖, ๘ และ ๑๔ ได้เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบ และพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามภาคผนวกดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) โดยเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตียวหยู่ไถ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการลงนาม
ล่วงหน้าร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ ส่วนพิธีลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ อย่างเป็นทางการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม The Great Hall of People กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จานวน ๒๑ ประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้อัครราชทูตไทยประจากรุงปักกิ่ง (นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์) เป็นผู้แทนประเทศไทยในพิธีลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ อย่างเป็นทางการ ได้มีการประชุม
ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศที่สนใจเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIIB โดยที่ประชุมได้หารือกลไกและแผนการก่อตั้ง
AIIB ซึ่งจะดาเนินการผ่านการประชุมหารือระหว่างผู้เจรจาหลัก (Chief Negotiator) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสมาชิก
รวมทั้งได้เห็นชอบให้จีนเป็นผู้นาในการจัดตั้งคณะทางานระหว่างประเทศเพื่อทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมผูเ้ จรจาหลัก
และเห็นชอบให้นาย Jin Liqun อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนทาหน้าที่เลขาธิการคณะทางานระหว่างประเทศ
ดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน–จีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการปรับพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ สาหรับกฎ
เฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-จีน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑.๒ มอบหมายให้ ก ระทรวงการคลั ง (กรมศุ ล กากร) และกระทรวงพาณิ ชย์ (กรมการค้ า ต่ า งประเทศ)
ดาเนินการต่อไป เพื่อให้กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSR) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-จีน
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๒ มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนเพื่อผนวกกฎถิ่นกาเนิดเฉพาะรายสินค้า
ฉบับปี ๒๐๑๒ เข้าไปในความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ให้แจ้งเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
กรมศุลกากรดาเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทราบถึงการปรับพิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ เป็น
ฉบับปี ๒๐๑๒ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในการระบุประเภทพิกัดใน Form E และการดาเนินการออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. การปรับพิกัดศุลกากรจากระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ เป็นการดาเนินการขององค์การ
ศุลกากรโลก ซึ่งจะมีการปรับทุก ๕ ปี ส่งผลให้การดาเนินการภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ ต้องมีการปรับ PSR ให้สอดคล้องกับ
ระบบดังกล่าว ดังนั้น จึงให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมเกี่ยวกับการปรับกฎเฉพาะรายสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงที่ไทยมีพันธกรณี ซึ่งได้มีผลการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วจนถึงปี ๒๕๕๗ โดยให้วิเคราะห์ผลกระทบ
จากการปรับ PSR ต่อความตกลงแต่ละฉบับ รวมทั้งมีผลเป็นการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสาระของความตกลงหรือไม่อย่างไรด้วย
แล้วเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนในคราวเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้ามยุทธศาสตร์หรือไม่อยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน แล้วขอทาความตกลงในรายละเอียดรวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับสานักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้แผนงานดาเนินการตามกรอบข้อตกลงอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน จากงบรายจ่ายอื่น ไปตั้งจ่ายงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น จานวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๓๐๐,๒๐๐ บาท
๑.๒ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากแผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลิตสินค้าทางการเกษตร งบรายจ่ายอื่น
จานวน ๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท สมทบกับงบประมาณในแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน ผลผลิตการค้า
ได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอานวยความสะดวก งบรายจ่ายอื่น จานวน ๘,๑๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไปตั้งจ่ายแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน ผลผลิตการค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอานวย
ความสะดวก งบลงทุน จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ประมวลผลข้อมูลการค้าผ่านแดน/ชายแดน โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารสาหรับ Trade
Solution Center และโครงการจัดทาระบบบริหารจัดการการระบายข้าว กระทรวงพาณิชย์ควรให้ความสาคัญต่อการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินงานทั้งในด้านระบบ
การจัดการและด้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่กาหนด
เพื่อให้สามารถรับทราบอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินโครงการอย่างทันท่วงทีและสามารถปรับปรุงแก้ไขให้การดาเนิน
โครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ ๒ ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย สาหรับปี ๒๕๕๖๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy : CPS) ฉบับที่ ๒
ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) สาหรับปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จัดทาขึ้นโดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ADB นาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น (การเติบโต
และขีดความสามารถในการแข่งขัน ) ลดความยากจน ปรับปรุงการกระจายรายได้ และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ (การเติบโต
แบบองค์รวม) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
(หลักธรรมาภิบาลที่ดี) และปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในอาเซียน (ความร่วมมือระดับภูมิภาค) ซึ่งจะเน้นความร่วมมือ ๓ ด้านหลัก
ได้แก่ (๑) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Advancement and Innovation) (๒) การพัฒนาภาคเอกชน
(Private Sector Development) และ (๓) ความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมิภาค (Regional Cooperation and Integration : RCI)
โดยผ่านแผนงานที่ ADB จะให้การสนับสนุนใน ๔ แนวสาขา ได้แก่ สาขาการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการเงิน
สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และสาขาพลังงาน ทั้งนี้ มีการผนวกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาลที่ดี
และความเท่าเทียมกันระหว่างชาย-หญิง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการและกิจกรรมของ ADB ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. และมอบหมายหน่วยงานรับไปดาเนินการ
โดยประสานกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยผลการพิจารณาและมติของ กนพ. มีดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้รับนโยบายประธานและความเห็น
ของ กนพ. เกี่ยวกับเป้าหมายการดาเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีผลในทางปฏิบัติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการในเรื่องการเตรียมระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและประปา) การพัฒนาโครงข่ายถนน
และการคมนาคมขนส่งกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การวางผังเมือง การจัดการขยะและของเสีย การพัฒนาบริเวณ
พื้นที่ชายแดน การประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักลงทุน และการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ไปประกอบการ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. ที่ประชุมพิจารณาแผนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยมีมติเห็นชอบการกาหนด
ขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก การกาหนดสิทธิประโยชน์และมาตรการทางการเงิน การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่มา
ทางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะข้ามแดนไป-กลับ และให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน รวมทั้งเห็นชอบ
ในหลักการแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร และ มอบหมายหน่วยงานดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินงาน
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีผลในทางปฏิบัติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้สามารถเริ่มเปิดให้มีการลงทุนได้ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๘
๓. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้จัดทาข้อเสนอโครงการ
บริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ไปหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตร
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีกครั้ง ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่
ที่ดาเนินการนาเข้าผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วมารวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์เพื่อแปรรูปและส่งออก แล้วนาเสนอ
กนพ. พิจารณาต่อไป

๖๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิด
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
ใน ๕ กล่องของขวัญ รวม ๒๖ โครงการ ดังนี้
๑. วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ประกอบด้วย (๑) งานคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ๒๐๑๕ (๓) Ice Age The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้าแข็ง (๔) สื่อเรียนรู้ด้าน
ดาราศาสตร์ “จดหมายถึงดวงดาว” (๕) เปิดหอดูดาวส่วนภูมิภาค “เปิดบ้านฉายดาว” (๖) เทศกาลเปิดฟ้า...ตามหาดาวรับลมหนาว
(๗) การพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกเส้นผ่าศูนย์กลางกระจก ๒.๔ เมตร ของกล้องโทรทรรศน์สาหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๘) ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ (๙) รายการโทรทัศน์ The surveyor เที่ยวสนุกทุกพิกัด
(๑๐) เกมส์ผจญภัย G Adventure และ (๑๑) การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STEM Education)
๒. วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากร ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบน้าอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง “ส่งน้าสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง” และ (๒) กิจกรรม GISTDA เพื่อชุมชน
๓. วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (๑) คืนความสุข ชุบชีวิต สังคม OTOP/SMEs (๒) การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. ๕ ภูมิภาค (Science Technology and Innovation Matching Programme :
STIMP) (๓) คาราวานเทคโนโลยี ๔ ภาค เพื่อประชาชน (๔) คืนความสุขให้ประชาชน ด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี (๕) การพัฒนา
นักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร (๖) ต้นแบบระบบบูรณาการการเรียนกับการทางาน (Work Integrated
Learning หรือ WIL) ในรูปแบบโรงเรียน-โรงงาน (๗) แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีฟิล์มยืดอายุผลิตผลสด และ(๘) นวัตกรรม
การเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง (wood pallet) สาหรับโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลในระดับชุมชน
๔. วิทยาศาสตร์เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย (๑) การมอบชุดทดสอบความกระด้างในน้าเพื่อประชาชน และ
(๒) การบริการรับคาขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)
๕. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม ประกอบด้วย (๑) ชุดความรู้คืนความสุขให้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (๒) การสร้าง
ความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจ และ (๓) มาตรวิทยากับการบูรณาการเพื่อพัฒนา
วิธีการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ฉบับภาษาไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จาก ๒ เท่า เป็น ๓ เท่า และให้กระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกาหนดเพดานค่าใช้จ่ายวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงสุดตามมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
และสานักงบประมาณ เกี่ยวกับการกาหนดเพดานค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงสุด จะต้องคานึงถึงเงื่อนไข
ที่เหมาะสมที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อรายได้เฉลี่ยในระดับ
ที่แตกต่างกัน ให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้เพียงพอในระดับที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้น และในการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ควรมีการบูรณาการหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่
ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้การดาเนินมาตรการได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง ควรมีกลไกและกระบวนการตรวจสอบและรับรองโครงการ
ที่ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการขอใช้สิทธิของภาคเอกชน นอกจากนี้ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่โครงการ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

วิจัยและพัฒนาเป็นระยะเวลา ๕ ปี ควรมีการทบทวนตรวจสอบเพื่อประเมินผลความคืบหน้าจากการใช้สิทธิประโยชน์ทุก ๆ ปี
เพื่อให้นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการมีความใส่ใจที่จะพัฒนางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการยกร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อกาหนดมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนต่อไป
๓. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติมาตรการปรับลดอัตราภาษีด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ไปหลายมาตรการแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของประเทศ ดังนั้น ให้กระทรวงการคลังดาเนินการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ด้านภาษีอากรของประเทศและผลประโยชน์ที่จะได้รั บจากมาตรการปรับลดอัตราภาษีด้านต่าง ๆ
ในภาพรวม รวมทั้งให้กระทรวงการคลังเร่งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง การปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ที่ให้กระทรวงการคลังเร่งจัดทาแผนปฏิบัติภาษีของประเทศ
ทั้งระบบโดยเร็วด้วย

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการดาเนิ น การโครงการทุ น พั ฒนาศั ก ยภาพในการท างานวิจั ย ของอาจารย์ รุ่น ใหม่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
มีความเห็นว่า โครงการพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ เป็นโครงการที่ดีที่สุด
(The best) ของการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับผู้รับทุนส่วนมากมีผลงานวิจัยต่อเนื่อง
หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว และปั จจุบันอาจารย์ที่เคยรับทุนโครงการนี้ส่วนมากยังคงทางานวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
นาผลงานวิ จัย จากโครงการนี้ไ ปใช้ ในการเลื่ อนต าแหน่งทางวิ ชาการได้ อย่ างไรก็ ตามจากผลการด าเนิ นงานโครงการพบว่ า
ยังเกิดช่องว่างของศักยภาพและความพร้อมระหว่างสถาบันอุด มศึกษากลุ่มใหม่และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐชั้นนา จะเห็นได้ว่า
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่และสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กยังมีปัญหาด้านการวิจัย ควรจะนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้
ประกอบการดาเนินการต่อไป นอกจากนี้ ควรมีการจัดสรรทุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่และสถาบันอุ ดมศึกษาขนาดเล็ก
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยให้สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อไปได้ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
๒. กระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการศึก ษาแนวทางการพัฒนานักวิจัยให้เกิดความครอบคลุม
ทั้งระบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลาง และการสนับสนุนทุนวิจัยสาหรับนักวิจัยอาวุโส การส่งเสริมและพัฒนา
นักวิจัยเพื่อยกระดับผลงานตีพิมพ์ด้านการวิจัยของประเทศ การส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนา
นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น เพื่อนาผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางประกอบการดาเนินการโครงการในระยะต่อไป

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๖๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

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
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ โดยมีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จานวน ๑๙ กิจกรรม ดังนี้
๑. จัดทาสติ๊กเกอร์ LINE ค่านิยม ๑๒ ประการ โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ระยะเวลาในการใช้งานสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓ เดือน
๒. จัดงาน ICT Expo Grand Sale 2015 กาหนดจัดในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภายในงานจะมีการ
ลดราคาสินค้า ๒๐-๗๐% ในกลุ่ม IT, Telecom และเครื่องใช้ไฟฟ้า การประมูลสินค้าราคาถูก มอบของขวัญกับประชาชนที่มาร่วมงาน
และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีด้านการศึกษา
๓. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี WI-FI โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
จานวนกว่า ๑๓๐,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ เริ่มให้บริการได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
๔. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านอุตุนิยมวิทยาสู่ประชาชน เพื่อก้าวสู่ศักราชใหม่ปลอดจาก
ภัยธรรมชาติ กาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เยาวชนบางนา
๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ประชาชน/หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
๖. โครงการปันน้าใจให้น้อง โดยจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มอบให้แก่
นักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๐๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๗. การจัดทาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา โดยจัดทาปฏิทิน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสาหรับแจกจ่ายแก่หน่วยงานและประชาชน
๘. สารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนและกาหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชน
๙. จัดทารายการส่งเสริมการขาย “ทีโอที ขอบคุณ ๖๐ ปี” สาหรับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ประจาที่ของทีโอที
ทุกเลขหมาย จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าโทรเฉพาะที่โทรไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็นโทรศัพท์ประจาที่ทุกโครงข่ายทั่วไทย ในวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗-๒ มกราคม ๒๕๕๘
๑๐. จัดโปรโมชั่นคืนประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการ เช่น ปรับลดค่าอินเทอร์เน็ต ON Net 15M/1M ลง ๘% ตั้งแต่วันที่
๒๘ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น.) ปรับลดค่าโทรระหว่างประเทศ ๐๐๑ ทุกประเทศ ลง ๑๘% จนถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๒๓.๕๙ น.)
๑๑. กิจกรรม “เขียนคาว่ารัก ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗-๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเขียนบอกรักประเทศไทยผ่านโปสการ์ดแจกฟรีสาหรับเทศกาลปีใหม่ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะรวบรวมส่งมอบ
ให้กับรัฐบาลต่อไป
๑๒. แจกโปสการ์ดฟรีให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดสรรโปสการ์ดออกแบบพิเศษชุด Love Series สาหรับ
วันปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓. รณรงค์ให้คนไทยส่งกาลังใจให้ทหารชายแดน โดยประชาชนสามารถขอใช้บริการไปรษณีย์สนามชายแดน
น้าหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัมฟรี เพื่อส่งสิ่งของ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ ไปชายแดน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑๔. ให้บริการสืบค้นข้อมูลบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือทางเว็บไซต์ http://sipamember.sipa.or.th
พร้อมเปิดใช้งานได้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๑๕. โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารด้านสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดนครนายก
เป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนทั้งทางด้านระบบสุขภาพของคนไทย และได้รับความร่วมมือจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก ในการให้ความคิดเห็นและพัฒนาข้อมูล เพื่อนาไปใช้งานได้อย่างยั่งยืนต่อไป
๑๖. โครงการ Ancient Lanna สถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัด
เชียงใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีต่อยอดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการพัฒนาสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้งาน ได้พัฒนาระบบพร้อมการติดตั้งให้มีการใช้งาน โดยให้บริการ ๓ วัด ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดสวนดอก และวัดเจดีย์หลวง
๑๗. โครงการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “พระมหาชนก” โดยฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ และฉายให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งเผยแพร่ทาง Line TV
และจัดทาแผ่น DVD เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้แก่ประชาชน
๑๘. โครงการพั ฒนาแอปพลิเ คชัน ภาครั ฐ เพื่อ ช่ว ยให้ประชาชนทุก ภาคส่ วนมี ชีวิ ตที่ สะดวกสบายยิ่ งขึ้ น เช่ น
App "Lost Car" สาหรับการสืบค้นหารถที่ถูกแจ้งเป็นรถสูญหาย เป็นต้น
๑๙. การพัฒนางานตามนโยบาย Digital economy เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน”ร่วมกับ
สานักราชเลขาธิการ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรอบวงเงินสนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ๑๑ ศูนย์ จานวน ๔,๗๒๐ ล้านบาท สาหรับกรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี ตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ) กากับติดตามการดาเนินงานของศูนย์ความเป็น เลิศ
ที่จัดตั้งขึ้นแล้ว และที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ให้สามารถสร้างผลงานหรือมีผลผลิตที่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
๓. คณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการสถาบันทางด้านพันธุกรรมเฉพาะบุค คลและเวชพันธุ์รักษ์ระดับ
นานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) เป็นตัวอย่างของการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศที่จะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย
ด้านการสาธารณสุข รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการให้บริการและการวิจัยด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและยีนบาบัดในภูมิภาค
อาเซียน จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) เร่งรัดการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวและนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ช้างแอฟริกาและเต่านามลายูเป็นสัตว์คุ้ มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการที่ จ ะเป็ น ของขวัญ ให้ ประชาชนของกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี "ของขวัญปีใหม่จากใจ ทส."
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการที่จะเป็นของขวัญให้ประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยโครงการที่จะเป็นของขวัญให้ประชาชนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ ของขวัญปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว และของชาร่วยปีใหม่ แถมให้ประชาชน
สรุปได้ ดังนี้
๑. ของขวัญปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว ประกอบด้วย
๑.๑ นโยบายแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้แก่ จัดทาโครงการ “คืนคลองให้น้าไหล คืนความใสให้แม่น้าทั่วประเทศ”
เพื่อบารุงรักษา ขุดลอกคู คลอง แหล่งน้าธรรมชาติ และสร้างระบบประปาบาดาลให้โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้บริการเป่าล้าง
และซ่อมแซมระบบบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและมอบน้าดื่มสะอาดแก่สถานสงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ยากไร้
๑.๒ นโยบายบริหารจัดการขยะของประเทศไทย ได้แก่ กาจัดขยะมูลฝอยเก่าที่ตกค้างสะสมและปรับปรุงฟื้นฟู
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ และแจกเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันให้กับพื้นที่นาร่อง เพื่อให้ประชาชนกาจัดขยะชีวมวล
อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง
๑.๓ นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ได้แก่ เปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบ
ซึ่งจะเริ่มจากการเร่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ป่าที่คดีสิ้นสุดแล้ว และนาพื้นที่นี้กลับมาฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป รวมทั้งส่งเสริม และ
จัดตั้ง “ป่าชุมชน” เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ป่าสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากของป่าแลกกับการช่วยดูแลรักษาป่า
ให้ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
๑.๔ นโยบายจัดที่ดินให้ราษฎรผู้ไร้ที่ดินทากิน ได้แก่ การจัดหาที่ดินเพื่อจัดให้ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทากิน
เข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นสิทธิชุมชน และนาร่องระบบสหกรณ์เพื่อจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและฟื้นฟูป่าชายเลนเสื่อมสภาพ
ให้เป็นป่าชายเลนสมบูรณ์
๑.๕ จัดทาเส้นทางจักรยานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จานวน ๑๔๗ แห่ง โดยเริ่มที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นพื้นที่นาร่อง
๒. ของชาร่วยปีใหม่ แถมให้ประชาชน ได้แก่
๒.๑ เปิดให้เข้าเยี่ยมชม ใช้บริการ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ในสถานที่ท่องเที่ยวของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อาทิ อุทยานแห่งชาติ สถานแสดงพันธุ์ สัตว์น้า ศู นย์อนุรัก ษ์ช้างไทย สวนสัต ว์ สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดาบรรพ์ เป็นต้น
๒.๒ ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒.๓ จัดทา Application คาร์บอนฟุตพรินท์ของกิจกรรมส่วนบุคคล เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน
๒.๔ จัดทาโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะและสร้างวินัยในการจัดการขยะ
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๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มี
การจดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อ
บริการสาธารณะ และห้ามการโอนที่ ดินอันเป็นสาธารณูปโภค กาหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บารุงรักษาสาธารณูปโภค
ของผู้จัดสรรที่ดิน และการให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม แก้ไขบทบัญญัติที่กาหนดชื่อต าแหน่งในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินให้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบั น
รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาการค้างชาระค่าบารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

๖๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอรายงาน
ผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ซึ่งรายงานดังกล่าว
มีเนื้อหาสาระสาคัญประกอบด้วย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง ๑๑ นโยบาย
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ
เร่งรัดการกากับดูแลงานในความรับผิดชอบให้ผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่กาหนดไว้ รวมถึ ง
กาหนดเป้าหมายผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นรูปธรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการที่สาคัญของหน่วยงานที่กากับดูแลเพื่อให้ส่วน
ราชการได้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขความในร่างมาตรา ๘๙ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคาสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายใดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยเป็นร่างกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือมีความจาเป็นเร่งด่วน
ให้เร่งดาเนินการ หากยังมีประเด็นต้องแก้ไขให้ดาเนินการในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล ไปดาเนินการโดยให้ประสานคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์นาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ไปพิจารณาความจาเป็นของการมี
ร่า งพระราชบั ญญั ติดั งกล่า วก่ อน เพื่อ มิใ ห้ เกิ ดปั ญหาในทางปฏิ บัติ และซ้ าซ้ อนกับ กฎหมายที่ มีใ ช้อ ยู่แ ล้ว ตามข้อ สังเกตของ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงาน ดังนี้
๑.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นเรื่องด่วน ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๐๑๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น ได้หารือกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว
โดยเห็นควรให้ปรับปรุงถ้อยคาในบันทึกหลักการและเหตุผลและร่างมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้แก้ไขแล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแทน
ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๐๑๕ ลงวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นต่อไป
๑.๒ การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแก้ไขเอกสารประกอบการเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันสมัยสอดคล้องเป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดทาเอกสารประวัติของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ จานวน ๙ คน ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาในวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ โดยที่การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องอาศัยกลไกทางกฎหมายเพื่อให้เกิด
การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน (The GMS Agreement) จึงเห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง สานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง) เร่งรัดให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับโดยเร็ว
เพื่อรองรับการดาเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว และให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งพิจารณากาหนดแนวทางในการจั ดตั้งโรงงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ ให้เน้นโรงงานสาหรับการนาผลิตผลทางการเกษตร
มาแปรรูป เช่น โรงงานน้าตาล เป็นต้น แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) และการเจรจากับบริษัทเอกชน
สาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินช่วงต่อขยาย เพื่อให้สามารถมีรถไฟฟ้าสาหรับให้บริการประชาชนตามแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเร็ว
๑.๓ ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศไทยขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ จึงให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาหาแนวทางการนานวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมสินค้าเพื่อการส่งออกเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งพิจารณาขยายฐานการส่งออกไปสู่ประเทศ
คู่ค้าใหม่ที่มีศักยภาพด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
การจัดตั้งโรงสีข้าวขนาดกลางในเขตพื้นที่ที่มีการทานา โดยบริการสีข้าวให้แก่ชาวนาเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการขายข้าวของ
ชาวนานอกเหนือจากการขายเฉพาะข้าวเปลือกเท่านั้น
๑.๕ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือ

๖๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
และมติที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับ
สถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ โดยส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนเครื่องมือประจาวิชาชีพ
ของนักเรียนอาชีวศึกษา จัดทาฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีงานทา
แล้วรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๒.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาทบทวนสถานที่ก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โดยอาจก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในภาคกลาง หรือขยายพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มีอยู่เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเทคโนธานี ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
๓. ด้านการต่างประเทศ
๓.๑ ให้ส่วนราชการส่งข้อมูลผลการดาเนินการตามบันทึกความตกลง บันทึกความเข้าใจ หรือเอกสารความร่วมมือ
ระหว่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศและสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสาหรับการติดตาม
ความคืบหน้าในการดาเนินการตามความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๓.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นสารัตถะ
ที่จะใช้ในการประชุมให้ครบถ้วนแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายในกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และให้กระทรวงพลังงานจัดเตรียม
ข้อมูลและแนวทางในการหารือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับผลกระทบที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และราชอาณาจักรกัมพูชาจะได้รับจากการสร้างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้ากั้นแม่น้าโขง
๔. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๔.๑ ให้ทุ กส่ ว นราชการเร่งจั ดล าดั บ ความส าคั ญ ร่า งกฎหมายที่ อยู่ ใ นความรับ ผิ ดชอบตามแผนการเสน อ
ร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) จานวน ๑๖๓ ฉบับ พร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็นและกรอบเวลา
ให้ชัดเจน แล้วส่งให้กระทรวงยุติธรรมเพื่อรวบรวม และรายงานให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายในสัปดาห์หน้า
๔.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมดาเนินการรวบรวมผลการพิจารณาคดีขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมหลังวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น ความมั่นคง ยาเสพติด
อาวุธสงคราม โดยให้รวบรวมจานวนคดีความที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ และจานวน
คดีที่พิจารณาเสร็จสิ้น แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๕.๑ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สารวจข้อมูลการดาเนินงานตามความรับผิดชอบของทุกส่วนราชการและเชื่อมโยงข้อมูลให้ทุกส่วนราชการสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการน้าระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เร่งสรุปผลการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการที่ปัจจุบันให้บริษัทจากเอกชนเป็นผู้ประเมิน ซึ่งภาคเอกชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของส่วนราชการ
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงภารกิจและการปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นที่ ยอมรับจากส่วนราชการมากยิ่งขึ้น
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย
๕.๓ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ทุกส่วนราชการเร่งดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้
เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอทบทวนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ ด้านสังคม
จากเดิม “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณดาเนินการ จานวน
๘,๖๔๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาทบทวน
สถานที่ก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยอาจก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขนาดใหญ่ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
หรือในภาคกลาง หรือขยายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มีอยู่เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ที่ตั้งอยู่ภายในเทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป”
เป็น “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีโครงการศูนย์รวบรวม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว (พิงคนคร) และโครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นสูง
เพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมอยู่ด้วย นั้น ให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพิจารณาทบทวนโครงการและสถานที่ก่อสร้าง โดยอาจก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขนาดใหญ่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในภาคกลาง หรือขยายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มีอยู่เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ตั้งอยู่ภายในเทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ระบุว่า “ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) และการเจรจากับบริษัทเอกชนสาหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินช่วงต่อขยาย เพื่อให้สามารถมีรถไฟฟ้าสาหรับให้บริการประชาชนตามแผนแม่บทระบบขนส่ง มวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ โดยเร็ ว ” เป็ น “ให้ กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการเกี่ ยวกั บรถไฟฟ้ารางเดี่ ยว
(Monorail) และการเจรจากับบริษัทเอกชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการเจรจาตรง
กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕)] เพื่อให้
สามารถมีรถไฟฟ้าสาหรับให้บริการประชาชนตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้โดยเร็ว” ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสหรัฐอเมริกาดาเนินนโยบายปรับอัตรา
ดอกเบี้ยจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนโลก และอาจมีการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่ง
ต่อภาคการส่งออกของไทย จึงให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กากับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกาหนดมาตรการรองรับด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหารือหน่วยงานทางวิชาการดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานของไทยและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป
๑.๓ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับทุกส่วนราชการพิจารณากาหนดมาตรการประหยัดพลังงานและแนวทาง
การใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๗๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในสาขาซ่อมแซมและบารุงรักษารถไฟฟ้า โดยให้
ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกิดความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเตรียมศูนย์ซ่อมบารุงเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมที่รัฐบาลกาลังดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
๑.๕ ประเทศไทยได้ลงนามในความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยจะให้มีการเปิดเสรีทางการค้าและการเชื่อมโยง
(Connectivity) ด้านการคมนาคมและการขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งทางบกที่อาจจะส่งผลให้มีการขนส่งสินค้าเข้ามา
ในประเทศไทยจากประเทศที่มีต้นทุนทางการผลิตต่ากว่าประเทศไทย จึงให้กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย
๑.๖ ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบข้อมูลการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) และรูปแบบอื่น ๆ ในช่วง
ที่ผ่านมา และนาเสนอข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งแนวทางการระบายข้าวในระยะต่อไปต่อสาธารณชน และตรวจสอบการขายข้า ว
ของบริษัทเอกชนในกรณีที่มีข่าวว่าบริษัทเอกชนบางรายนาข้าวของเวียดนามหรือกัมพูชามาสวมสิทธิขายในโควตาของข้าวไทยด้วย
๑.๗ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ทราบเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับความคุ้มครองในทุกกรณี
๑.๘ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเร่งดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) โดยในการดาเนินการคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกากับให้มี
การแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. ด้านการต่างประเทศ ให้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเร่งดาเนินการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนและ
เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละแผนงานย่อย ให้เร่งดาเนินการต่อไป
๓. ด้านความมั่นคง ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เครื่อง X-Ray ร่วมกันในงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และด่านตรวจตามแนวชายแดน หากพบว่า ยังไม่เพียงพอให้หน่วยงานเสนอรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อพิจารณาต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ให้กระทรวงคมนาคมจัดให้มีการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน และให้สานักงานตารวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะถนนในช่วงเขาซึ่งมี
ทางแคบและลาดชันซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และให้ส่วนราชการด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงมหาดไทยดูแลควบคุม
สถานประกอบการให้ดาเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๔.๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดาเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค เพื่อก่อสร้างหรือขยายถนน
หรือเพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการเก็บกักน้า โดยให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งพิจารณาให้ความเป็นธรรมในการชดเชย
หรือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย
๔.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่า
ทดแทน
๔.๔ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมในการผลิตสุรากลั่นชุมชนให้ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔.๕ ตามที่รัฐบาลได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์บริเวณบ้านพิษณุโลกและบ้านมนังคศิลา เพื่อใช้
เป็นสถานที่ประชุมและเลี้ยงรับรองบุคคลสาคัญในระดับผู้นาของประเทศต่าง ๆ ที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ
แขกของรัฐบาล โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาสถานที่เพื่อให้สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
แทนบ้านมนังคศิลา และให้ฝ่ายความมั่นคงทบทวนแนวทางในการชี้แจงทาความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการบริเวณตลาดมหานาค
ให้ย้ายสถานที่ขายสินค้าไปยังบริเวณฝั่งตรงข้าม ซึ่งสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดเตรียมพื้นที่ค้าขายเพื่อรองรับไว้
เรียบร้อยแล้ว
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทา Roadmap ในเรื่องที่เป็นการดาเนินการ
ตามพันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรณีการจัดส่งแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยไปยังสานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) การส่งรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) เป็นต้น
โดยระบุถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณในการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา และแผนการดาเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบสาคัญและมีเงื่อนไขเวลาที่จากัดก่อน เช่น
การแก้ไขปัญหาเรือประมง
๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับแต่ละกลุ่มประเทศและประเทศคู่ค้าสาคัญ เช่น อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา
สหพันธรัฐรัสเซีย รวมถึงประเทศหมู่เกาะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และอื่น ๆ ในอนาคต
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบรายการสินค้านาเข้าเพื่อพิจารณาความจาเป็นและปริมาณในการนาเข้า
รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ลดการนาเข้ารายการสินค้าที่ไม่จาเป็นต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแปรรูป
ยางเป็นผลิ ตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ เช่น พื้นลู่วิ่ ง พื้ นช่องทางจักรยาน พื้นสนามฟุตซอล เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้นาเสนอ
ผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศ
ในภูมิภาคอื่น และเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการหาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าเพื่อการส่งออกให้สามารถ
รักษาคุณภาพความสดใหม่ให้คงอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะส่งเสริมการส่ง ออกกล้วยไม้ไทยให้เป็นที่แพร่หลายในตลาด
ต่างประเทศยิ่งขึ้น และรายงานผลความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการเพื่อดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งจะเดินทางท่องเที่ยวและเดินทาง
กลับภูมิลาเนา และให้สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจ
จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ เช่น อัคคีภัย การก่อวินาศภัยในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีคนจานวนมาก เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานีขนส่ง
สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้ เช่น นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเฝ้าระวังมิให้มีการฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สินจากบ้านเรือนประชาชน
ที่ต้องอพยพย้ายที่อยู่อาศัย
๓. สืบเนื่องจากที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยได้ชนะการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ๒๐๑๔ เป็นครั้งแรก
ในรอบ ๑๒ ปี ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสบความสาเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
จึงให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัล ค่าตอบแทน หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องต่อไป
๔. ให้ก ระทรวงคมนาคมพิจ ารณาหาแนวทางลดผลกระทบกับ ประชาชนผู้ใ ช้เ ส้น ทางบนทางหลวงสัม ปทาน
ตอน ดินแดง-ดอนเมือง และทางหลวงสัมปทาน ตอน ต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ซึ่งได้มีการปรับอั ตราค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๗๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ดาเนินการส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ
ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นด้วย โดยอาจจะจัดแสดงและจาหน่ายกล้วยไม้ไทยในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีประชาชนเป็นจานวนมาก เช่น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหากรณีที่มีน้าเค็ม
หนุนเข้าในสวนกล้วยไม้ และปัญหาการขาดแคลนน้าในการปลูกกล้วยไม้ด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยจัดกลุ่ม
ประชาชนตามระดับรายได้ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลต่อไป
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางจัดตั้งศูนย์รับซื้อยางพาราในประเทศ เพื่อเป็นจุดประสานระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อโดยตรง โดยให้
เกิดเป็นรูปธรรมและให้สามารถเริ่มดาเนินการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสารวจปริมาณการใช้ยางพาราของแต่ละหน่วยงานโดยเร็ว และให้จัดทาแผนการใช้ยางพาราในประเทศด้วย
เพื่อให้การใช้ยางพาราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนาเสนอผลการดาเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางการศึกษา วิธีการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน และให้เด็กไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยด่วน โดยให้เริ่มนาร่องในปี ๒๕๕๘ ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้สอน
ทั้งในด้านวิธีการสอน การใช้เอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน และให้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเรียกเก็บเงินกินเปล่า (แป๊ะเจี๊ยะ) ของโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงานชี้แจงทาความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความแตกต่างของ
การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และการออมตามพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลที่แท้จริงและสามารถตัดสินใจเลือกรับสิทธิประโยชน์จากทั้ง ๒ มาตรการ ได้อย่างถูกต้องและได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการและอื่น ๆ โดยที่ปริมาณน้าฝนในปีนี้มีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงทาให้ไม่สามารถ
ระบายน้าได้ทันท่วงที ประกอบกับขณะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้าท่วม
อย่างฉับพลัน จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการ ได้แก่ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และ
ให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) พิจารณาหาแนวทางและแหล่งกักเก็บน้าฝนซึ่งมีปริมาณมากในช่วงนี้ เพื่อเป็นการระบายน้าดังกล่าว รวมทั้ง
เพื่อให้มีปริมาณน้าเพียงพอในช่วงฤดูแล้งด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบ
ให้มี การประชุม ร่ว มคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติแ ละคณะรั ฐมนตรี ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวั นอั งคารที่ ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ประกอบด้วย (๑) ภาพรวมวงเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่ วงเงินสาหรับการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ทั้งสิ้น ๔,๘๙๕,๕๕๗.๔๙ ล้านบาท การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
วงเงิน ๔,๘๙๕,๑๐๗.๒๙ ล้านบาท และการใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน วงเงิน ๒,๖๙๕,๘๙๔.๓๖ ล้านบาท และ (๒) โครงการ/
การดาเนินงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (Flagship Project) มีโครงการที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะ ๑ ปี จานวน ๒๐๔ โครงการ/เรื่อง และมอบหมายส่วนราชการเร่งดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจา
ทุกไตรมาส ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรปรับตัวชี้วัดระดับนโยบาย ภายใต้นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตัวชี้วัดที่ ๖ อัตราการขยายตัวมูลค่าส่งออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ จากที่ได้กาหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕.๐
เป็นร้อ ยละ ๔.๐ และเร่งดาเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการเพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และรายงานผล
การดาเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้ นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม หัวข้อ ๘.๒ โครงการสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ตัดคาว่า
“(จากแผน ๑๐๐ วัน)” ออกจากแผนงาน/โครงการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ เนื่องจากทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแผนงาน/
โครงการดังกล่าวสามารถดาเนินการเสร็จสิ้นและเกิดผลได้ใน ๑๐๐ วัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้ทุกส่วนราชการควบคุมการก่อสร้างโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ โดยให้ศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างละเอียดรอบคอบและเหมาะสมกับสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการแก้ไขแบบก่อสร้างภายหลัง ซึ่ งเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและสิ้นเปลือง
งบประมาณแผ่นดินตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี )
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด
(Area Based) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการแจ้งแผนงาน/โครงการที่จะลงไปปฏิบัติในพื้นที่ให้จังหวัดทราบ
โดยด่วน เพื่อให้จังหวัดสามารถบูรณาการการทางานในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กรณีที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) มีมติเห็นสมควรที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และ/หรือระยะเวลาดาเนินโครงการของส่วนราชการให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้จังหวัดนาเสนอส่วนราชการพิจารณาดาเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการในพื้นที่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณมีผลใช้บังคับ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ระหว่างส่วนราชการกับพื้นที่
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของจังหวัดอย่างจริงจังและการจัดทาโครงการที่เชื่อมโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่กาหนด คณะกรรมการประสานแผนส่วนกลางและจังหวัดควรให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พิจารณาตั้งเป็นคณะทางานหรืออนุกรรมการของ ก.น.จ. เพื่อทาหน้าที่ประสานแผน
๗๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ในระดับชาติและกระทรวงสู่พื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ทั้งแผนงาน/แผนงาน/แผนคน สอดคล้องกับศักยภาพ/ปัญหาในแต่ละพื้นที่
รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดในทุกระดับเพื่อให้ผลการดาเนินการตามแผนสามารถบรรลุเป้าประสงค์
ของการพัฒนาที่วางไว้ในแต่ละพื้นที่ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ในการดาเนินแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด ให้จัดทาเป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กาหนดระยะเวลาการดาเนินการตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และแนวทาง
การติดตามประเมินผลให้ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมกองทัพบก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก (พลตรี จาตุรนต์ จารุเสน) รายงานว่า โครงการบริหารจัดการไม้มีค่า
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า) เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์โดยนาไม้มีค่ามาตกแต่งภายใน มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าที่อยู่ในการกากับดูแลของทางราชการ ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับศิลปกรรม จิตรกรรม หัตถกรรม
และประติมากรรม ซึ่งเป็นผลงานของช่างคนไทยที่สืบทอดงานศิลป์ ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขก
ของรัฐบาล และเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โครงการมีระยะเวลาดาเนิน
โครงการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ (รวม ๔ ปี) ส่วนหอประชุมกองทัพบกจะใช้เป็นสถานที่ประชุมของกองทัพบกและส่วนราชการ
ต่าง ๆ มีระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (รวม ๓ ปี) โดยทั้งสองโครงการดังกล่าวจะใช้พื้นที่ดาเนินการ
รวมประมาณ ๑๙ ไร่ ๑ งาน
๒. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเร่งรัดและกากับดูแลการดาเนิน
โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ และให้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งมอบไม้มีค่าที่อยู่ในความครอบครองและการดาเนินคดีความสิ้นสุดและให้แปรรูป
เพื่อนามาใช้ในโครงการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินการต่อไป รวมทั้งให้ประสานกับกระทรวงคมนาคม
(กรมเจ้าท่า) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการนาไม้พะยูงที่อยู่ในความครอบครองของกรมเจ้าท่ามาใช้ประโยชน์ในการดาเนิน
โครงการฯ เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ในการประดับตกแต่งอาคารให้ดาเนินการโดยประณีตเพื่อให้อาคารมีความวิจิตรงดงาม มีเอกลักษณ์
ความเป็นไทย เหมาะสมที่จะเป็นมรดกของชาติให้แก่ชนรุ่นหลังสืบไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การประเมินผลสาเร็จของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเรื่อง การประเมินผลสาเร็จของรัฐบาล และให้
ทุกส่วนราชการรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ความคาดหมายของประชาชน ประกอบด้วย (๑) ปัญหารากหญ้า เช่น ปัญหาปากท้อง ปัญหาความสงบ
เรียบร้อย ปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และ (๒) วาระแห่งชาติ เช่น การมีธรรมาภิบาล การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ การสร้างความปรองดอง
๑.๒ การดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
สามารถขับเคลื่อนโดย (๑) แผนและยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนป้องกัน
การทุจริตระยะที่ ๒ (๒) กระทรวงต่าง ๆ และ (๓) มาตรการทางกฎหมาย ซึ่งตามนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน มีกฎหมายที่ต้องขับเคลื่อน
จานวน ๖๓ ฉบับ
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการเร่งเสนอร่างกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่งตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
๓. ในกรณีการนาเสนอร่างกฎหมายที่เป็นนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
ร่างกฎหมายชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยว่า ร่างกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลด้านใด เพื่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจะได้ดาเนินการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นอย่างรวดเร็ว

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๔. ให้ส่วนราชการเสนอร่างกฎหมายที่ไม่อยู่ในนโยบายรัฐบาลได้ โดยให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาจัดลาดับความสาคัญร่างกฎหมายที่ไม่อยู่ในนโยบายรัฐบาลหลังร่างกฎหมายที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
๕. มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒ นากฎหมายรับ ไปพิจารณาเกี่ ยวกับ ประเด็ นการแก้ไ ขเพิ่ มเติมบทบั ญญั ติ
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่า ด้วยค้าประกัน และจานองตามพระราชบัญ ญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยให้เชิญผู้แทนธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพิจารณาด้ว ย หากต้องมีการปรับปรุงแก้ไ ขบทบัญ ญัติดังกล่ าว ให้ดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติในเรื่ องนี้ แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ) และนายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) สรุปได้ว่า การดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีความล่าช้าไปกว่า
ที่กาหนด (กาหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เนื่องจาก
มีการส่งมอบพื้นที่สาหรับดาเนินโครงการก่อสร้างล่าช้า จากเดิมที่กาหนดส่งมอบพื้นที่ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ แต่สามารถส่ง
มอบพื้นที่ได้จริงในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จานวน ๑๐๒-๓-๗๖ ไร่ (ร้อยละ ๘๓.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด) ยังเหลือพื้นที่ในส่วนของ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณโรงเรียนโยธินบูรณะ ชุมชนองค์การทอผ้า และบ้านพักทหารของกรมการอุตสาหกรรมทหาร) อีกจานวน
๒๐-๑-๒๘ ไร่ คาดว่าจะส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างได้ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการดาเนินงานก่อสร้าง
ชั้นใต้ดิน โดยจะต้องทางานเสาเข็มเจาะ งานระบบป้องกันดินพัง และงานขุดดิน ซึ่งมีขั้นตอนการก่อสร้างจากบนลงล่างเพื่อการก่อสร้าง
ชั้นใต้ดิน ชั้น B2 ระดับความลึกที่ -๑๐.๓๐ ถึง -๑๖.๐๐ เมตร ใช้เวลาในการดาเนินการค่อนข้างมากถึง ๑๔ เดือน เมื่อเทียบกับ
แผนงานที่ได้รับอนุมัติทั้งโครงการ ๓๐ เดือน และขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขุดดินที่ระดับ -๑๐.๓๐ เมตร เพื่อเร่งรัดจัดงาน
ก่อสร้างฐานรากบริเวณฐานเครื่องยอดส่วนที่เป็นสายงานวิกฤติและส่วนอื่น ๆ ให้สามารถเร่งรัดงานโครงสร้างรองรับส่วนเครื่องยอด
ได้ต่อไป ซึ่งความก้าวหน้างานโครงสร้างปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๒๕ งานเตรียมการอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ ในขณะนี้งานเสาเข็มเจาะอาคารหลัก
แล้วเสร็จ งานฐานรากแล้วเสร็จ ๓๔ ฐาน ดังนั้น เมื่อเทียบความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมด จะมีความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
อยู่ที่ร้อยละ ๘.๖๖ ล่าช้าไปจากแผนงานที่กาหนดไว้ คิดเป็นระยะเวลาล่าช้า จานวน ๓๔๑ วัน และคาดว่าจะดาเนินการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้แล้วเสร็จในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ และสามารถเข้าใช้อาคารได้ในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในส่วนของดิน
ที่ขุดขึ้นมาจากพื้นที่ก่อสร้าง ได้นาไปบริจาคให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และวัดแก้วฟ้าจุฬามณี จานวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คิว
นาไปขายทอดตลาดแล้ว จานวนประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ คิว และอยู่ระหว่างการดาเนินการขายทอดตลาดอีกจานวนประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ คิว
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะทางาน เพื่ อติดตามความก้ าวหน้าการดาเนินโครงการก่อ สร้างอาคารรัฐ สภาแห่ง ใหม่ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้ อง เช่ น
โครงการสร้างถนนและสะพานเกียกกาย เป็นต้น แล้วให้นาผลการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๗๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ ประเด็นการปรับปรุงระยะเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ e-Auction ให้มีความกระชับและสอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง
๑.๑.๑ การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีที่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
โดยปกติให้หัวหน้าหน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะ
ดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิ กการประกวดราคา ก็ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาต่อไป โดยไม่ต้องเริ่มดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
๑.๑.๒ ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอนุมัติการดาเนินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีการอื่นได้ โดยหากการจัดหาพัสดุครั้งนั้น เป็นการจัดหาในเรื่องการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อ
การจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ หรือหากพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นมีการแข่งขันน้อยราย มีความซับซ้อนหรือเทคนิคเฉพาะ เป็นสินค้า
และบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีประเภทระบบ IT ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นสินค้าที่มีความผันผวนทางด้านราคา หากหน่วยงานได้ดาเนินการ
จัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ไม่ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ต่อมายกเลิกการดาเนินการทั้งหมด หรือบางรายการ แล้วจัดหาใหม่
หน่วยงานสามารถดาเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(กวพ.อ.) แต่อย่างใด
๑.๑.๓ การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามระเบียบฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๓) หรือการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคาอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๑๐ (๕) หน่วยงานสามารถดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องระงับการดาเนินการ
๑.๒ ประเด็นการพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการประกวดราคากลางสาหรับกรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคนิค
จากภายนอกประเทศที่ผลิตเพื่อใช้งานเป็นการเฉพาะ หากสินค้าหรือบริการใดสามารถกาหนดราคากลางได้ ก็ให้นาราคานั้นมาเป็น
ราคากลางของสินค้าหรือบริการดังกล่าว แต่หากสินค้าหรือบริการใดไม่สามารถกาหนดราคากลางได้ก็ให้พิจารณาราคากลาง
ที่นามาอ้างอิงนั้น อาจเป็นราคาที่ได้จากการคานวณราคาของพัสดุให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง พร้อมทั้งเหตุผลที่สามารถอธิบาย
ถึงที่มาของราคานั้นได้ ก็ย่อมถือว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถกาหนดเป็นราคากลางได้ สาหรับกรณีที่หน่วยงานสืบราคา
จากท้องตลาดมากได้มากกว่า ๑ ราย จะต้องใช้ราคาต่า ราคาสูง หรือราคาที่เฉลี่ยเพื่อประกาศเป็นราคากลางนั้น อยู่ที่เหตุผลของ
หน่วยงานที่จะนามาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะใช้ราคาใดเป็นราคากลาง
๑.๓ ประเด็นกรณีการตรวจสอบการเทียบเคียงอานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และผู้บัญชาการเหล่าทัพ และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมแก่ระดับความรับผิดชอบและสภาพข้อเท็จ จริง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ กาหนดให้ผู้มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้
จะมอบอานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใดก็ได้ โดยให้คานึงถึงระดับ ตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับ
มอบอานาจเป็นสาคัญ กระทรวงกลาโหมจึงสามารถพิจารณามอบอานาจได้ตามนัยหลักการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันด้วยแล้ว
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย (นายวิษณุ เครืองาม) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรืองานจ้างที่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปตามหลักการประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่เกิด
การทุจริต รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ ความจาเป็น ในระยะยาวของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ควรมีคณะกรรมการของหน่วยงานที่ทาหน้าที่พิจารณากาหนดความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในระยะยาวด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมาตรการการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑.๑ กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ และได้ดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยได้เปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาก่อสร้าง ให้หน่วยงานภาครัฐ
เจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่าสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุง
ใหม่ สาหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนค่างานสิ่งก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ใช้วันที่เจรจา
ต่อรองจนได้ข้อยุติเป็นฐานในการคานวณค่า K แทนเดือนเปิดซองประกวดราคา
๑.๒ กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างกระบวนการเปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับ
การเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้าง
กับผู้เสนอราคารายต่าสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สาหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือ
เรียกเงินคืนค่างานสิ่งก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ใช้วันที่เปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับ
การเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานในการคานวณค่า K แทนเดือนเปิดซองประกวดราคา
๑.๓ กรณีหน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และยังไม่ได้ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่างขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR) ให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างเดิม และให้กาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างใหม่ตามราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว
๑.๔ กรณีหน่วยงานภาครัฐดาเนินการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการภายหลังวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กาหนดราคากลางโดยใช้ราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็น
ฐานในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานภาครัฐ
ทราบมติคณะรัฐมนตรี สาหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์
กาหนดดัชนีราคาที่ใช้คานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นรายวันตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วย
ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการดาเนินการตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาดาเนินการจ่ายเงินเพิ่ ม
หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพงานก่อสร้าง)
๒. ให้สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ให้หน่วยงาน
ภาครัฐทราบโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดาเนินการเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้าง หรือกาหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐ และสามารถช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๑๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๑๒ ฉบับ ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ภายในกรมให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจ
หน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง ๑๒ ฉบับดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๗๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๗. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๘. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๙. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๑๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....
๑๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวงคมนาคม รวม ๖ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวงคมนาคม รวม ๖ ฉบับ ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณาแล้ว มีสาระสาคั ญเป็น การปรั บปรุงการแบ่งส่ว นราชการในสังกัด กระทรวงคมนาคม
ให้เหมาะสมกับภารกิจและบริบทของหน้าที่ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงรวม ๖ ฉบับดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยเปลี่ยนชื่อกองกลางเป็นสานักงานเลขานุการกรม และจัดตั้งกองส่งเสริมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นส่วนราชการในสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งปรับปรุงอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสม
กับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๕ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๕ ฉบับ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ....
๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ....
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบั บ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายเพื่อปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร ทหาร
กองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตารวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๒ เห็นชอบในหลักการการปรับเงินเดือนข้าราชการ โดยให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้น
สาหรับระบบเงินเดือนแบบขั้น หรือร้อยละ ๔ ของอัตราเงินเดือน สาหรับระบบเงินเดือนแบบช่วง ณ วันที่บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
มีผลใช้บังคับ
๑.๓ เห็นชอบในหลักการการได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง โดยให้ข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม นาค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว
รวมเงินเดือนแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
๑.๔ อนุมัติให้ใช้งบประมาณเพื่อการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวนประมาณ ๒๒,๙๐๐
ล้านบาท
๒. สาหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จากงบบุคลากรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อน หากไม่เพียงพอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาจัดสรรงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิข้าราชการให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ และหากไม่เพียงพอให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
๓. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม ๕ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาต่อไป ได้แก่
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๔ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๘๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอานาจหน้าที่ให้กองบัญชาการตารวจสันติบาล รวมทั้ง
หน่ วยงานระดั บกองบั งคั บการในสั งกั ดกองบั ญชาการต ารวจสั นติ บาลที่ มี อ านาจหน้ าที่ ในการสื บสวน ให้ สามารถปฏิ บั ติ งาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ แล้วให้ดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้จัดประชุมเพื่อหารือ
ร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล และผู้แทนกรมบัญชีกลาง เมื่อวั นที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่ ม
ตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
๑. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ยังค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ของเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ยังค้างจ่าย และส่วนที่เหลือ
ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้จ่ายจากเงินรายได้
๒. เงินปรับเพิ่มตามคุ ณวุฒิที่ยังค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สถาบันอุดศึกษาที่ได้นาเงินรายได้สารองจ่ายเพื่อเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยไปแล้ว จานวน ๑๓ แห่ง เป็นเงิน ๑,๕๓๒.๐๖๔๔ ล้านบาท ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาไปใช้จ่ายเป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
๔. ที่ประชุมอธิการบดีทั้ง ๔ แห่ง ประกอบด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลภาระงบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ บรรจุก่อนวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มดังกล่าวได้รับจัดสรรเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิตามแนวทางเดียวกับ
การปรับค่าตอบแทนภาคราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ (เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๕. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือจากที่ประชุมอธิการบดีทั้ง ๔ แห่ง เร่งรัดการพิจารณา
ดาเนินการเพื่อให้มีข้อมูลบัญชี ถือจ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นจริง และจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอปรับค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมกับการปรับค่าตอบแทนภาคราชการที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การปรับโอนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จากเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา ไปเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ)
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (จัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลตารวจ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยแก้ไขปรั บปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เสี ย ใหม่ โดยแก้ ไ ขชื่ อ (๑) “สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม” เป็ น “ส านั ก ศิล ปะและ
วัฒนธรรม” (๒) “สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “สานักหอสมุด” และ (๓) “สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน” เป็น “สานักทะเบียนและประมวลผล” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดาเนินการในปัจจุบัน ทั้งนี้ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) ควบคู่ไปกับการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชั้นผู้น้อย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. สาหรับภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ไปดาเนินการในลาดับแรกก่อน
หากไม่เพียงพอ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นตามความจาเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2015) และ
แนวทางการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2015) และ
แนวทางการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
๘๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ประเทศไทย และเห็ น ชอบให้ส านั กงาน ก.พ.ร. และหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องด าเนิ น การต่ อ ไป ตามที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. เสนอ
โดยผลการจัดอันดับ Doing Business 2015 ประเทศไทยได้รับการจัดเป็นประเทศที่มีความง่ายในการเข้ามาประกอบธุรกิจ
ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศ ดีขึ้นจากปี ๒๐๑๔ จานวน ๒ อันดับ ซึ่งการจัดอันดับใช้วิธีการที่เรียกว่า “Distance to Frontier (DTF)”
คือ พิจารณาจากระยะห่างของผลการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในแต่ละตัวชี้วัดย่อยเทียบกับประเทศ
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) สาหรับแนวทางการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ที่ประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องรวม ๑๕ หน่วยงาน ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้เป็นผลสาเร็จ และให้สานักงาน ก.พ.ร. พัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้ครอบคลุมงานบริการและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้การปรับปรุงบริการให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งให้สานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการในรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐไทย
๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติมว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International : TI) ได้จัดอันดับความโปร่งใสของประเทศต่าง ๆ (โดยพิจารณาจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน )
ปรากฏว่า ในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑๐๒ จาก ๑๗๕ ประเทศ (๓๕ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน) และในปี ๒๕๕๗
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๘๕ จาก ๑๗๕ ประเทศ (๓๘ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน) ซึ่งเป็นอันดับที่ ๓ ของกลุ่มประเทศอาเซียน
(รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ตามลาดับ)

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยสถิติการใช้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีจานวน
๖,๓๒๗,๐๗๖ ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน ๑๔๑,๓๐๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘ ข้อมูลทั่วไปที่ประชาชนสนใจ
สอบถาม อาทิ การขอตรวจคัดและรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร์ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การจดทะเบียนคนพิการ การชาระภาษี
ประจาปี ๒๕๕๗ การรับจานาข้าวเปลือกประจาปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ การรับจานาพืชผลทางการเกษตร การทาบัตรประกันสังคม
และการใช้สิทธิประกันสังคม การขอและต่ออายุใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว การขอรับเบี้ยยังชีพและสวัสดิการต่าง ๆ
ของผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่สาคัญ ๒ ประการ คือ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักร และงานการขับเคลื่อน
การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ด้านการศาสนา ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และด้านคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนร่วมกับศูนย์ดารงธรรม
๒. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกัน
พิจารณากาหนดขอบเขตการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ให้มีความชัดเจน โดยให้เชื่อม
ข้อมูลกับศูนย์ดารงธรรม รวมทั้งให้มีการติดตามผลการดาเนินงานในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ด้วย

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๘๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อให้การใช้บังคับมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกาหนดให้ตาแหน่งตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหารได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. มอบให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติรับไปพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ
การกาหนดเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
องค์กรอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญให้เกิดความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และยึดโยงกันอย่างเหมาะสมต่อไป
๓. สาหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งของตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร
ให้กระทรวงกลาโหมไปพิจารณาดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณในการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปดาเนินการตามความจาเป็นและเหมาะสมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงกลาโหมขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพเภสัชกรรม โดยกาหนดไม่เกิน
อัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพเภสัชกรรมท้ายพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มส าหรั บ ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ พ .ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ เพื่อให้อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ (Hemp) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ (Hemp) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การควบคุม และการดาเนินการอื่น
ที่เกี่ยวกับเฮมพ์ ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ เป็นพืชเศรษฐกิจ
บนพื้นที่สูง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกากับดูแลการปลูก การจาหน่าย การมีไว้ในครอบครอง และแปรสภาพเฮมพ์
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ การที่ร่างกฎกระทรวงในข้อ ๑๑ กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานที่เพาะปลูกสั่ง ให้
ทาลายหรือสั่งให้อายัดเฮมพ์ และในข้อ ๑๓ กาหนดให้มีอานาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น เห็นว่าอาจเป็นกรณีที่เกินอานาจ
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคสาม มาตรา ๒๕ และมาตรา ๖๒ วรรคสอง อันเป็นบทอาศัยอานาจในการออกกฎกระทรวงนี้
เนื่องจากมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ให้อานาจในการออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม มาตรา ๒๖ วรรคสาม เป็นอานาจในการออก
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๔ และในประเภท ๕ มาตรา ๓๕ ให้อานาจในการออกใบแทนใบอนุญาต และมาตรา ๖๒ วรรคสองให้อานาจ
เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษ บทอาศัยอานาจทั้ง ๔ มาตราดังกล่าว ไม่ได้ให้อานาจในการเข้าไปสถานที่เพาะปลูก
สั่งให้ทาลายหรือสั่งให้อายัดเฮมพ์ หรือให้ อานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีอานาจที่จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๕๒ และในกรณีการเข้าไปในสถานที่
ของผู้รับอนุญาต ตลอดจนการยึดหรืออายัดยาเสพติดให้โทษที่มีไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอานาจอยู่แล้ว
ตามมาตรา ๔๙
๑.๒ นอกจากนี้ การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผลใช้บังคับกับการขออนุญาตผลิต จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ และในประเภท ๕ อยู่
จึงมีความซ้าซ้อนกับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากเฮมพ์จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ด้วย
๒. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินงานในระยะแรก ควรมีการกาหนดเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการนาร่อง
ในระยะเริ่มต้นก่อน โดยเน้นในพื้นที่นาร่อง ๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการดาเนินการ เพื่อให้สามารถกากับดูแลและควบคุมได้อย่างชัดเจน และควรมีการเตรียมการวางแผน
และซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ก่อนที่ร่างกฎกระทรวงฯ จะมีผลบังคับใช้ และควร
มีการวางกลไกในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการอย่างเป็นระบบและใกล้ชิด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ คือ คณะกรรมการประสานงานและกากับการพัฒนาและส่งเสริมเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมี
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในระยะแรกด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ [แก้กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ [แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒] โดยเป็น
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถให้มีความทันสมัยและปลอดภัย
รวมทัง้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับสภาวการณ์และเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถรองรับให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้

๘๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ดังนี้
๑. กระทรวงยุติธรรม จานวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๑.๑ สานักงาน ป.ป.ส จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
๑.๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดจุดบริการ One Stop Service ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม
ณ สถานีตารวจภูธรและนครบาลทั่วประเทศ
๑.๓ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดตั้งคลินิกให้คาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
๑.๔ กรมบังคับคดี จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แก่ประชาชน ประกอบด้วย กิจกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี กิจกรรมขายทอดตลาดในวันเสาร์
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน
๑.๕ กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ
๒. สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๒.๑ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ โครงการ “ปลูกไทย... ในแบบพ่อ”
๒.๓ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
๒.๔ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กรมประชาสัมพันธ์ จานวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๓.๑ โครงการกรมประชาสัมพันธ์คืนความสุขให้ประชาชน “ดนตรีในสวน”
๓.๒ โครงการ “ช่วยเหลือประชาชนในภาคเหนือ”
๔. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๔.๑ โครงการตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
๔.๒ โครงการตรวจการให้บริการ ณ ท่าเรือ ในจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง
๔.๓ โครงการตรวจการให้บริการ ณ สถานีขนส่ง
๔.๔ โครงการจัดทาระบบ Mobile Application
๕. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่
๖. สานักงาน ก.พ.ร. จานวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๖.๑ โครงการ “คืนความสะดวกให้ประชาชน”
๖.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐในห้างสรรพสินค้า (Government Plaza)
๖.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศไทย ตามรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of Doing Business Report)
๗. บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) จานวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
๗.๑ กิจกรรมเอ็มคอทเรดิโอสโมสร (MCOT RADIO SAMOSORN)
๗.๒ โครงการเวทีความคิด ช่วง ๙๖๕ เดินหน้าปฏิรูป
๗.๓ โครงการ SEED คสช คืนความสุขให้ชาวซี้ด
๗.๔ กิจกรรม MET is Every Where

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐ มนตรีมี มติรั บทราบโครงการ/กิจ กรรมของขวัญ ปีใ หม่ใ ห้แ ก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๘ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยจาแนกเป็นกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
๑. สานักงาน ป.ป.ส. จัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ แบ่งเป็น
๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ การดาเนินการช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ จานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปิดล้อม ตรวจค้น กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนยาเสพติด ๑๓๘๖ และช่วงที่ ๒ การดาเนินการระหว่าง
เทศกาลปีใหม่ จานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดินทางปลอดภัย กิจกรรมจุดตรวจยาเสพติด และกิจกรรมการจัดเตรียมกาลัง
สาหรับภารกิจเร่งด่วน
๒. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดจุดบริการ One Stop Service ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม
ณ สถานีตารวจภูธรและนครบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๓. กรมพินิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด ตั้งคลินิ กให้คาปรึ กษาเด็ กและครอบครัว อบอุ่ น เพื่ อให้ บริ การ
คาปรึกษา การจัดกิจกรรมบาบัดฟื้นฟู การให้บริการทางกฎหมายแก่บิดามารดา ผู้ป กครอง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
กาหนดเปิดให้บริการทั่วประเทศในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๔. กรมบังคับคดี จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ได้แก่ กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี กิจกรรมการขายทอดตลาดในวันเสาร์ และโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน
๕. กรมราชทัณฑ์ จัดทาโครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและญาติได้พบปะแบบใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษในเรือนจา/ทัณฑสถาน/
สถานกักกัน/สถานกักขัง จานวน ๑๔๓ แห่งทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดาเนินโครงการพิสูจน์สัญชาติเพื่อคื นสิทธิให้กับประชาชน โดยการเพิ่มชื่อในทะเบียน
ราษฎร์ ภายใต้โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ราษฎรของอาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๗. สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดาเนินโครงการอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงทุกงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกจุดทั่วประเทศ

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นการสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจ พ.ศ. .... ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการนามาตรการที่สาคัญมารวมไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ คือ (๑) มาตรการไกล่เกลี่ยคดีอาญา
ซึ่งเป็นมาตรการในชั้นของพนักงานสอบสวน และ (๒) มาตรการชะลอการฟ้องซึ่งเป็นมาตรการในชั้นของพนักงานอัยการ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้
ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปี เนื่องจากเป็นคดีอาญาที่ลักษณะของการกระทาเป็นความผิด
๘๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ที่ไม่ร้ายแรงซึ่งผู้ต้องหาอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร อันจะเป็นการนาไปสู่
การยอมความและยุติคดีด้วยความสมานฉั นท์ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
๓. ให้รวมร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นฉบับเดียวกัน และให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรมเป็นหลักในการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ
และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จานวนเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงการคลังได้แก้ไขปรับปรุงจากร่างที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงวงเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถ
ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีความเสียหายต่อร่างกายตามกฎกระทรวงกาหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น
จานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มจากจานวนเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ต่อคน เป็นจานวนเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน โดยให้ได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท และ
ให้ดาเนินการต่อไปได้

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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๘๙

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๗ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ร วม ๕ ครั้ ง มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
จํานวนเรื่อง
๙๒

๑๐๐

๗๙

๘๐

๖๕
๕๔

๖๐

๕๒

๔๐
๒๐
๐
๒ ธ.ค. ๕๗

๙ ธ.ค. ๕๗ ๑๖ ธ.ค. ๕๗ ๒๓ ธ.ค. ๕๗ ๓๐ ธ.ค. ๕๗

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
๔๐๐

๓๔๒
๒๔๔

๓๐๐
๒๐๐

๒๒๕

๑๐๘

๑๐๐
๐
๑๖, ๒๓ ก.ย. ๕๗ ๓๐ ต.ค. ๕๗

๙๐
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๒๕ พ.ย. ๕๗

๓๐ ธ.ค. ๕๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๙๔ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๒๑๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๒๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๒๑๘ เรื่อง (๖๓.๗๔ %)
116

วาระประธานแจ้
ง
ป,
3

อ, 9วาระอื่น

๕ เรื่อง (๑.๔๖ %)

ๆ ๒๕ เรื่อง (๗.๓๑ %)

พ, 97

วาระเพื่อพิจารณา ๙๔ เรื่อง (๒๗.๔๙ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ เรื่อง
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๙๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๓๑๒ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา
๙๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๙ เรื่อง วาระจร ๒๕ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๒๑๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๑ เรื่อง วาระจร ๑๕๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
ษณะ การเสนอ
จํานวนเรื่อง
๑๖๐
๑๔๐
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

๑๕๗

วาระจร

๖๙

๖๑
๒๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๓๑๒ เรื่อง

๙๒
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วาระปกติ

ประเภทวาระ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระเสนอเรื่องเขา
สูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๔๒ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง
หนวยงาน
นร.
กห.
กร.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
พศ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
ศร.
สธ.
สช.
สว.
อก.
ตช.
ปปง.
ปปช.
สสป.
สลธ.คสช.
อส.
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๖

๑
๔

๖

๒๓
๗
๗

๓

๔

๕

๑๓
๒๓

๑

๐

๑๖

๑๐

๖

๑

๑
๑

๒๘

๑๔

๑

๑

๔๓

๓๑

๘
๖

๑๒

๒
๔

๒๐

๔๐

๖๐

รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๓

จํานวนเรือ่ ง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

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

เรื่องกฎหมาย
๗๒ เรื่อง
๒๑.๐๕ %

เรื่องทั่วไป
๒๗๐ เรื่อง
๗๘.๙๕ %

รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรัฐ บาล จานวน ๑๗๓ เรื่อ ง และเรื่อ งที่ ไ ม่ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล
จานวน ๑๖๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีไม่่ไม่สสอดคล้
อดคล้องกั
องบ
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐฐบาล
บาล,
๑๖๙
่อง
169,เรื49.42%
๔๙.๔๒ %

เรื่องทีฐ่สบาล,
อดคล้อง
นโยบายรั
กับนโยบายรั
173,
50.58% ฐบาล
๑๗๓ เรื่อง
๕๐.๕๘ %

รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ เรื่อง

๙๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

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

๔๕

๑
(๑)

(๒)

๓๘

๓๙

๘

๔

(๓)

(๔)

๑๒

๑๑
(๕)

(๖)

(๗)

๕

๔

(๘)

(๙)

๖
(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๕๐

๔๔
๓๓

๒๓

๑๙
๔

(๑)

(๒)

(๓)

(๑) ด้านสังคม
(๓) ด้านการเมืองการปกครอง
(๕) ด้านการต่างประเทศ

(๔)

(๕)

(๒) ด้านเศรษฐกิจ
(๔) ด้านความมั่นคง
(๖) ด้านสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่อง

๙๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

(๖)

ด้าน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นทีท่ ดี่ ําเนินการ
เรื่องทีเข้
เ่ ข้าสู่การประชุมคณะรั
คณะ ฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภู
การ มิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๓๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีจํจาํ แนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
ภาตะวันออก
เฉียงเหนือ
จํานวน ๖ เรื่อง
๑๙.๓๕ %

ภาคใต้
จํานวน ๗ เรื่อง
๒๒.๕๘ %
ภาคตะวันออก
จํานวน ๔ เรื่อง
๑๒.๙๐ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๙ เรื่อง
๒๙.๐๓ %

กรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล
จํานวน ๒ เรื่อง
๖.๔๖ %

ภาคกลาง
จํานวน ๓ เรื่อง
๙.๖๘ %

รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเดือน ๑๖ กันยายน – ๓๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๑๙๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๕๒

๑๒

๑๓

๗

๑๒
๔

๗

๘

๑๕
๕

๔

๑

๗ ๘

๔

๑๓ ๑๑

๔ ๔

๑

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

สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ

๙๗

หน่วยงาน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

คณะกรรมการต่ าง ๆ ที่ แต่ งตั้ งโดยมติ คณะรั ฐมนตรี ตั้ งแต่ วั นที่ ๑ ธั นวาคม – ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๕๗
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑๙ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
- คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
- คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จี
าการไทย น (คกร.
ไทย-จีน ฝ่ายไทย)
- คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย
- คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
- คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – บังกลาเทศ
- คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว
- คณะกรรมการความร่วมมือไทย – สหภาพยุโรป
- คณะกรรมาธิการเขตแดนไทย – กัมพูชา (ฝ่ายไทย)
- คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ
- คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – ฟิลิปปินส์ (ฝ่ฝ่ายไทย)
ยไทย
- คณะกรรมาธิการร่วมไทย – พม่า
- คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
- คณะกรรมการประสานงานด้ า นสหประชาชาติ องค์ ก ารระหว่า งประเทศอื่ น ๆ และองค์ ก าร
ต่างประเทศ
- คณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ
- คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – มาเลเชีย
- คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคไทย – กัมพูชา
- คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย)
- คณะกรรมาธิการร่วมไทย – อินโดนีเซีย
- คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทย สําหรับคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือ ไทย – อินเดีย
- คณะกรรมาธิ
าธิการร่วมฝ่ายไทย สําหรับคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – เนปาล
- คณะกรรมการเขตแดนร่
คณะกรรมการเขต
วมไทย – เมียนมาร์ (ฝ่ายไทย)
- คณะกรรมการฝ่ายไทยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี
๒๕๕๗
- คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ไทย – ศรีลังกา
- คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (ฝ่ฝ่ายไทย)
ยไทย
- คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจไทย – ปากีสถาน
- คณะกรรมการกํากับดูแลฝ่ายไทยของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA)
- คณะกรรมการพิจารณาธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ
๙๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

-

คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิ
คณะกรร การร่วมระดับสูงไทย – อียิปต์
คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิการร่วมไทย – กาตาร์
คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย – กัมพูชา (ฝ่ายไทย)
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ
คณะกรรมการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย - เยอรมนี
คณะกรรมการหมู่ประจําชาติไทยในศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทยกับบรูไนดารุสซาลาม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่
บา ง
สาธารณรัฐเกาหลี
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ
คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาการจัดทําการตรวจลงตราเดียว (Joint
Joint Committee on ACMECS
Single Visa)
คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – ออสเตรเลีย
คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – นิวซีแลนด์
คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งอาหรับเอมิเรตส์
คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเคนยา
คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิการร่วมไทย – อิหร่าน
คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – บาห์เรน
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
คณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิ
อทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย – ตุรกี
คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
คณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสําหรับคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่า งไทยกับ
ยูเครน
คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยเพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน
คณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่
ทา
างไทย –
กัมพูชา ฝ่ายไทย
คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ

๙๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

- คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์คําพิพากษาและแนวทางการดําเนินการ
- คณะกรรมการบริหารโครงการเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการพัฒนากีฬา
ของชาติ
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี
าเอ ่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกีฬาอาเซียนเกมส์ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๐
- คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ ๑
- คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว
- คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ (National ; Tourism Professional Board - NTPB)
- คณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย
- คณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมผู้นําเยาวชน
- คณะกรรมการบริหารโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
- คณะกรรมการอํานวยการโครงการหมู
นวยการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ
กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
- คณะกรรมการจัดงานเยาวชนแห่
งานเยาวช งชาติ
- คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
- คณะกรรมการประสานงานกั บ องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ และเกษตร
ต่างประเทศ
- คณะกรรมการนโยบายและพั
ารนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง
- คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
- คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
- คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
- คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา
- คณะกรรมการเพื
ะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝาย
ราษีไศล
- คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
- คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
- คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
- คณะกรรมการแห่งชาติ
ชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
- คณะกรรมการร่วมถาวรไทย – มาเลเซีย ว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านแดนมาเลเซียไปยัง
สิงคโปร์

๑๐๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

- คณะกรรมการผู้ แ ทนรั ฐ บาลเพื่ อ พิ จ ารณาทํ า ความตกลงเกี่ ย วกั บ การขนส่ ง ทางบกกั บ รั ฐ บาล
ต่างประเทศเป็นประจํา
- คณะกรรมการผู้แทนรั ฐบาลเพื่อพิจ ารณาทํา ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรั ฐบาล
ต่างประเทศเป็นประจํา
- คณะกรรมการอํานวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ
- คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ
- คณะกรรมการบริหารการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
- คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพต.)
- คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที่ ๑)
๑
- คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที่ ๒)
๒
- คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบลหมู่บ้าน หรือสถานที่
ราชการอื่น ๆ
- คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู
งานของคณะกรรมการห ่บ้าน (กม
กม.) ระดับกระทรวง
- คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ และอุตสาหกรรม
- คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
- คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- คณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน
- คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่
ารช่วยเหลือแรงงงานหญิงและเด็กส่วนกลาง
- คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
- คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ
- คณะกรรมการฝ่า ยการศึ ก ษาของคณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาวิ ทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
- คณะกรรมการฝ่ า ยวั ฒ นธรรมของคณะกรรมการแห่
นธรรมของคณะกรรม การแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
- คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่
สารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิ
ษา ทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
- คณะกรรมการฝ่า ยสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่
องคณะกรรมการแห่งชาติว่า ด้วยการศึกษาวิ
ษา ทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่
มแห่งชาติ
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (SEAMEO)
- คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาและส่ งเสริ มผู้ มี ความสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ ๑๐๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

- คณะกรรมการฝ่า ยวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่
องคณะกรรมการแห่งชาติว่า ด้ว ยการศึกษาวิ
ษา ทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
- คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนําเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
- คณะกรรมการแห่งชาติว่า ด้วยแผนงานความทรงจําแห่งโลกของคณะกรรมการแห่
โลกของคณะกรรมกา งชาติว่าด้ว ย
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
- คณะกรรมการโครงการมนุ ษ ย์ แ ละชี ว มณฑลของคณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
- คณะกรรมการโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน
- คณะกรรมการอํานวยการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิ
ฐานวิทยาศาสตร์
- คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ
- คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
- คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
- คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
- คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
- คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข
- คณะกรรมการอํานวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
- คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

๑๐๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติตทิ ี่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรั
ารณาของ
ฐมนตรี
ตั้ ง แต่ ค ณะรัรั ฐ มนตรี มี ก ารประชุ ม ช่ ว งเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๗ มี เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัตเข้
เิ ข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรั
ณ ฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ

๑.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๘๑๔ [๒๓/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๘๑๔/๕๗

๒.

ขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
พ ....
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๑๖๘ [๑๖/๑๒/๒๕๕๗]
๒๖๑๖๘/๕๗

๒๔๘๘๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๘๘๗/๕๗

๗.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ.
พ .... ของ
กระทรวงยุติธรรม และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้น
การสอบสวน ของเจ้าพนักงานตํารวจ พ.ศ.
พ .... ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ร่ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ.
พ ....
ของกระทรวงยุติธรรม)
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ของ
กระทรวงยุติธรรม และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้น
การสอบสวน ของเจ้าพนักงานตํารวจ พ.ศ.
พ .... ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ร่ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน
ของเจ้าพนักงานตํารวจ พ.ศ.
พ .... ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
พ ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘.

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๖๒๕ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๖๒๕/๕๗

๓.
๔.

๕.

๖.

๒๔๙๐๔ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๙๐๔/๕๗

๒๔๘๘๗ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๘๘๗/๕๗

๒๔๘๔๑ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๘๔๑/๕๗
๒๔๖๔๑ [๐๒/๑๒/๒๕๕๗]
๒๔๖๔๑/๕๗

สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ ๑๐๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ร่า งพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่า งดํา เนินการ (ยัยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา)จํ
บกษา าแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๑๙
๑๙

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี
ษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ.
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีจํานวน ๒๒ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กําหนด

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานอื่น ๆ

๔

กฎ
กระทรวง
๑
๒
๑
๑

ประกาศ
๒
๑
๒

รวม

๑๐๔

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

๘
๘

๔

๕

๕

ระเบียบ

กฎ ก.พ.

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง//หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
กร.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ตช.
ปปง.
ปปช.
พศ.
ศร.
สว.
สช.
สสป.
อส.
สลธ.คสช.

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ ๑๐๕

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th

