คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สําหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น โครงการจัดหารถจักรยานยนต์งานสายตรวจ ขนาด ๒๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จํานวน ๑๕,๐๑๕ คัน
การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โครงการ
ก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน เป็นต้น สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธันวาคม ๒๕๕๙

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง ๔๗๖๕๐/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

หน้า
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ร่างกฎกระทรวงกําหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิด
ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. ....
การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคล
ไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
และได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ตามกฎหมาย หลังคดีสิ้นสุด
ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๔
(LBC-24)

๔๖๓๕๙/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๒

๔๖๐๔๙/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๒

๔๖๘๒๔/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๓

๔๘๒๑๗/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]

๔

๔๖๒๓๐/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๔

๔๕๖๙๐/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕

๔๖๐๙๘/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕

๔๖๐๖๕/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๖

๔๖๒๒๐/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๖

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
รายงานผลกิจกรรมเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีระหว่างการเยือนนครนิวยอร์ก วันที่
๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง)
การจั ดทํ าพิ ธี สารแก้ ไขความตกลงด้ านการลงทุ นอาเซี ยน ฉบั บที่ ๒ (Second
Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement ACIA)
การสนับสนุนเงินสําหรับกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งอาเซียน
ครั้งที่ ๒
การจัดทําความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งยูเครน

-๒ขออนุ มั ติ ก ารจั ดทํ า และลงนามร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งสถาบั น บั ณ ฑิ ต
วิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งราชอาณาจักรไทย
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
รายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย
การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์
และเลขาธิการอาเซียนสําหรับโครงการ Annual Diplomatic Training for Diplomats
from ASEAN Member States and ASEAN Secretariat Officers 2016–2019
ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ ๓ (Habitat III)
สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ขอความเห็นชอบในการสมทบเงินให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศตามโครงการ
2016 Borrowing Agreement
ขอความเห็นชอบการตอบรับความตกลง Regional Cooperative Agreement for
Research, Development and Training Related to Nuclear Science and
Technology ปี ค.ศ. ๒๐๑๗
สรุปผลการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ ๒๘
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค
ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน
ผลการประชุม BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขออนุมัติเงินอุดหนุนแก่องค์การอนามัยโลก
การเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership
Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT)
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง)
การรับรองผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๔
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังบุคคล หรือ
องค์กรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐเยเมน พ.ศ. ....
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๔๗๖๘๗/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
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-๓การให้สัตยาบันพิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค : ๔๘๘๓๗/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน
การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๖ ที่เมืองบาหลี ๔๘๖๕๘/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่ง ๔๘๔๙๙/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
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๓. การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
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๔๘๒๒๓/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๘๓๗๘/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๘๔๖๖/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]

๑๙
๒๐
๒๐

๔๖๘๓๗/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ ๒ ๔๖๘๐๕/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) และร่ า งแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒๑
๒๑

ขอความเห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ผลการดําเนินงาน รอบ ๒ ปี (กันยายน ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๙) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่ม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน
ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ําหนึ่ง ๔๕๘๓๒/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
บริการทางการเงินและมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนของธนาคารออมสิน ๔๗๖๔๔/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๒๒
๒๒

-๔๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่ว มพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไข ๔๖๒๑๕/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

๒๓

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา 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
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวั ยโดยส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชี วิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานผลการเยื อ นราชอาณาจั ก รภู ฏ านเพื่ อ จั ด นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ ๔๗๓๐๙/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สายสัมพันธ์ไทย–ภูฏาน
การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ว ๔๗๖/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๔
๒๕

-๕๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๔๖๒๙๑/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๒๖

๔๖๑๔๖/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๗๘๘๖/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
๔๗๘๕๔/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๒๖
๒๗
๒๗

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ๔๖๔๕๑/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐)
แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล ๔๘๔๒๐/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ปีใหม่ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม
๔๘๔๑๘/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

๒๘

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

๕.๓ เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ า ระวั ง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๒๙
๒๙

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

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

๔๖๘๕๐/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๒๙

-๖๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย ๔๖๔๔๖/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๙)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง ๔๗๗๐๐/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ว ๔๙๑/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

๓๑
๓๑

๓๒

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่ อ นโยบายงบประมาณกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ว ๔๔๘/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ว ๔๕๗/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๒

๓๓

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐– ๔๘๒๑๙/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
๒๕๖๔

๓๔

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๖๐

ว ๔๕๕/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๗๕๗๕/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๓๔

๓๕

๖.๘ แก้ ปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มในฤดู ฝ นและปั ญ หาขาดแคลนน้ํ า
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ ๔๖๖๘๖/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
(น้ําหมันและน้ําสาน) จังหวัดเลย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๓๕

-๗๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan) เพื่อ ๔๖๖๓๓/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
ขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง ๔๘๖๖๗/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ และการดํ า เนิ น งานเบื้ อ งต้ น โครงการปรั บ ปรุ ง ร่ อ งน้ํ า
ทางเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง

๓๖
๓๖

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้ง ๔๘๔๒๒/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
กรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

๓๗

๖.๑๔ พัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบบริห ารจัด การของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔๘๖๕๒/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดําเนินงานและเงินกู้ระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ๔๘๔๖๑/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๘
๓๘

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จํานวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับ ๔๖๖๔๒/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร
(ผกก.)
๔๖๙๑๙/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

๓๙
๓๙

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่ม ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๔๘๑๖๒/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๕๙
ขอขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน ๔๘๑๓๙/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
และส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ [ร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ]

๔๐
๔๑

๖.๑๘ ส่ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิจ ดิ จิทั ล และวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
การดําเนินการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔๖๒๗๖/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๔๑

-๘๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
การขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง ๔๖๐๗๕/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
ของอาเซียน โครงการที่ ๑
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนํา ๔๗๓๙๐/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
เหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลง ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ....

๔๓
๔๓

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
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ๔๖๑๒๑/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ๔๖๒๕๖/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ําปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน
ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ๔๖๘๔๑/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
การแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรสําหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดน
อรัญประเทศ-ปอยเปต

๔๔
๔๔

๔๕

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ๔๗๕๘๓/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม

๔๖

-๙๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๙. การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสํารอง ๔๗๖๕๔/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙
ขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณดํา เนิน โครงการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา ๔๗๕๘๕/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
อย่า งเป็น ระบบตามแผนการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา เพิ่ม เติม ปี ๒๕๕๙
(กระทรวงมหาดไทย)

๔๗

๔๗

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๔๔๙/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๔๘

- ๑๐ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๔ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๑)
การปรั บปรุ งองค์ ประกอบและอํ านาจหน้ าที่ คณะกรรมการพิ จารณาการจั ดทํ า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะที่ ๕.๑ และ คณะที่ ๕.๒
ร่ างระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การในการเบิ กจ่ าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุ กเฉิ นหรือจําเป็ น
เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ....
การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๖๐
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการวิ ธีปฏิ บัติ ราชการทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๘
การแจ้งมติคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
โครงการก่อสร้ างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพื่อดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองโอ่งอ่าง)

ว ๔๖๓/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
ว ๔๗๗/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
ว ๔๙๖/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๕๘๓๖/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๔๙
๔๙
๕๐
๕๐

๔๖๔๗๓/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๕๐

๔๗๓๒๒/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
๔๘๒๒๘/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ว ๔๙๒/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๕๖๖๓/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๐
๕๑
๕๑
๕๑

๔๕๖๕๙/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๒

๔๕๖๖๑/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๓

ว ๔๕๖/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๓

๔๖๓๕๖/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๔

ว ๔๖๔/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
๔๖๔๖๘/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๕๔
๕๔

๔๘๑๕๓/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๖๔๗๔/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๕๕
๕๕

๔๖๔๘๒/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๕๖

๔๖๖๖๔/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๕๖

ว(ร) ๔๒๓/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
๔๗๖๖๗/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๕๖
๕๖

- ๑๑ ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต สํ 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
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ว ๔๕๐/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๗

ว ๔๘๙/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๘

๔๕๘๖๑/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๕๘๑๓/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
๓๘๗๒/๖๐ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๖๐๘๘/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]

๕๘
๕๘
๕๙
๕๙

๔๖๔๖๕/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๖๐

๔๖๕๖๐/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๖๐

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กั บ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

- ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีต่อ ๆ ไป พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหอพัก พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....)
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๗๐๔๐/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]

๖๐

๔๖๘๖๖/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
๔๗๒๘๙/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๖๑
๖๑

๔๗๓๑๐/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๖๒

๔๗๒๙๐/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]

๖๑

๔๘๖๙๔/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]

๖๒

๔๘๖๙๑/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
๔๘๗๐๕/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]

๖๒
๖๓

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ทํ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นํ 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 การดํ า เนิ น คดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น 

- ๑๓ -

สารบัญ
ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๘

๖๙
๗๐
๗๑
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นโยบายที่
๑
การปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพิ่มเติมอีกจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้ในการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๓๕๔,๗๘๖,๐๙๔ บาท
ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ สํ า นั ก งบประมาณได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการตางประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย
ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย เป็นผู้ที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือสิ้นสุดการอาศัย
ตามฐานะของบิ ดาและมารดาเป็น สําคั ญ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจ
พิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาทิ ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ว่าจะให้หน่วยงานใดใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นพื้นฐานในการพิจารณาดําเนินการให้บุคคลใดไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง และ
เพิ่มเติมให้มีการกําหนดระยะสิ้นสุดสิทธิอาศัยในประเทศไทยและการอนุญาตให้สิทธิในการทํางานหรือประกอบอาชีพของผู้ที่ได้รับ
สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยในร่างกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการกําหนดข้อยกเว้นในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓ (๑)-(๖) ควรให้การใช้บังคับ
ไม่รวมถึงผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมาในประเทศไทย นอกจากนี้ บุตรของคนต่างด้าวที่จะได้รับฐานะและสิทธิการอาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้กฎกระทรวงฯ ไม่ควรครอบคลุมถึงกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองที่มีประเด็นปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี
และการกําหนดคุณสมบัติให้บุตรของคนต่างด้าวคงฐานะการอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓ นั้น ถือว่า
เป็นคุณสมบัติที่เปิดกว้างเกินไป ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่เห็นว่า ในระหว่างรอการกําหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ควรซื้อบัตรประกันสุขภาพทุกคน (บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว) หรือตามสิทธิบิดา-มารดา เพื่อรองรับสิทธิด้านการรักษาพยาบาล
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และหากร่างกฎกระทรวงฯ ผ่านการตรวจพิจารณาในชั้นสุดท้ายและมีผลบังคับใช้แล้ว
กระทรวงมหาดไทยควรมีการประชาสั มพัน ธ์ ให้ ทุกภาคส่วนเข้ าใจถึ ง เจตนารมณ์ ของกฎกระทรวงฯ เพื่อป้ องกั นความเข้า ใจ
ที่คลาดเคลื่อนว่าจะนําไปสู่การให้สัญชาติแก่คนเหล่านี้ในระยะต่อไป รวมทั้งป้องกันการส่งสัญญาณที่ผิดไปยังผู้หลบหนีเข้าเมือง
รายใหม่ว่าหากมีบุตรเกิดในประเทศไทยแล้ว จะได้รับสิทธิการก่อตั้งครอบครัวภายในประเทศไทย รวมทั้งสิทธิด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยอัตโนมัติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ได้สัญชาติไทย
เป็นการทั่วไป คือ
๑.๑.๑ บิ ดาหรื อมารดาที่ เป็ น ชนกลุ่ มน้อยหรื อกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์จ ะต้ อ งได้ รั บ การจัดทํ าทะเบี ยนประวั ติ
มีเลขประจําตัว ๑๓ หลักตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และต้องเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑๕ ปี นับถึงวันที่บุตรยื่นคําร้องขอมีสัญชาติไทย
๑.๑.๒ ต้องมีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทยและทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ
๑.๑.๓ ต้องไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น
๑.๑.๔ ต้องพูดและเข้าใจภาษาไทย
๑.๑.๕ มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑.๑.๖ มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไม่เคยต้องรับโทษความผิดคดีอาญา
เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือถ้าเคยรับโทษคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ยื่น
คําร้องขอมีสัญชาติไทย
๑.๒ ให้เ ด็ก และบุค คลที ่กํา ลัง ศึก ษาเล่า เรีย นอยู ่ใ นสถาบัน การศึก ษาหรือ สํา เร็จ การศึก ษาแล้ว ที ่เ กิด
ในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทํา
ทะเบียนประวัติ หรือไม่ปรากฏบิดามารดา และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป คือ
๑.๒.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑.๒-๑.๑.๖
๑.๒.๒ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย สําหรับผู้ที่เรียนจบ
จากสถาบันในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
๑.๒.๓ สําหรับคนไร้รากเหง้า ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และยังไม่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และต้องมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีนับถึงวันที่ยื่นคําร้องขอมี
สัญชาติไทย
๑.๒.๔ สําหรับบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาและมีความจําเป็นต้องขอมีสัญชาติไทย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาทิ เห็นควรมีการจัดเตรียมงบประมาณด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติมสําหรับกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ นอกจากนี้ การดําเนินการกําหนดสถานะบุคคลและสัญชาติในทางปฏิบัติ
ทั้งการสํารวจจัดทําทะเบียน การแสวงหาพยานหลักฐานและพยานบุคคลเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติของบุคคลที่จะขอสัญชาติไทย
กระทรวงมหาดไทยควรดําเนินการอย่างรอบคอบ มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการลักลอบสวมสิทธิ หรือ
ใช้เป็นช่องทางในการขอสถานะและสัญชาติให้แก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดที่กําหนดไว้ รวมทั้งควรมี
การเตรียมการรองรับคนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทํางาน
ได้ตามกฎหมาย หลังคดีสิ้นสุด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการแก้ไขข้อขัดข้องในการอนุญาตให้ผู้เสียหายและพยานอยู่ในราชอาณาจักรและทํางานได้ หลังคดีสิ้นสุด
และประเด็นอื่น ๆ ที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เสียหายและพยาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ช่วง ๖ เดือนหลังของปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเพื่อให้การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทํางานได้ตามกฎหมายเป็นเวลา ๒ ปี หลังคดีสิ้นสุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของ
คนต่างด้าวดังกล่าวด้วย และเมื่อครบ ๒ ปี หากไม่มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และประสงค์จะทํางานกับนายจ้างต่อไปอีก
ให้ขออยู่ต่อได้เป็นคราว ๆ ละ ๑ ปี และจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามกฎหมายพร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียม
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานอนุญาตให้ผู้เสียหายฯ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทํางานได้ทุกประเภทงาน
ตามที่ตกลงกับนายจ้าง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กับคนต่างด้าวเพื่อใช้ในการขออนุญาตทํางาน
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงบประมาณ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาทิ
เห็นควรให้คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวซื้อบัตรประกันสุขภาพเช่นเดียวกันกับคนต่างด้าวอื่น และจัดสรรงบประมาณสําหรับคนต่างด้าว
กลุ่มดังกล่าวเพื่อมิให้เป็นภาระกับหน่วยบริการสาธารณสุข ผู้เสียหาย และพยานในคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับ
ประเทศต้น ทางของคนต่างด้ าวดัง กล่ าวเพื่ อร่ วมกันตรวจสอบและรับรองสถานะของบุ คคลเป้าหมายอย่ างเป็ นระบบชั ดเจน
๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

นอกจากนี้ การผ่อนผันให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ ไม่ควรครอบคลุม
ถึงคนต่างด้าวที่มีปัญหาความมั่นคงเฉพาะที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและประเทศต้นทางไม่รับรองสถานะ อาทิ ชาวโรฮีนจา
โดยดําเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๔ (LBC-24)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๔ (Joint
Thailand-Malaysia Land Boundary Committee : LBC) ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เมืองมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองเอกสาร ได้แก่ (๑) รายงานความคืบหน้าของงานสํารวจภายใต้ LBC ที่ดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๒) รายงานการประชุมคณะทํางานร่วมภายใต้ LBC ครั้งที่ ๒๖ ถึง
ครั้งที่ ๓๔ (๓) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกประวัติศาสตร์ภายใต้ LBC ครั้งที่ ๓ ถึงครั้งที่ ๖ (๔) รายงาน
การสํารวจ ตรวจสอบและเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศร่วมกันในพื้นที่เร่งด่วน ๓ ตอน จี และตอน เอช (ตั้งแต่หลักเขตแดน
ที่ ๒๓/๗๗ ถึง ๒๗) (หลักเขตแดนที่ ๑๖ ถึง ๒๗) และ (๕) บัญชีค่าพิกัดหลักอ้างอิงเขตแดน หลักอ้างอิงเสริม และจุดร่องน้ําลึก
ตามผลการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนแบบคงที่ตามแม่น้ําโก-ลก ในพื้นที่เร่งด่วน ๘ เอ (ตั้งแต่หลักเขตแดนที่ ๗๒ ถึงอําเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส) และพื้นที่เร่งด่วน ๘ บี (ตั้งแต่อําเภอแว้ง ถึงอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส)
๒. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ
๒.๑ ให้มีการปฏิบัติงานสํารวจร่วมบริเวณแม่น้ําโก-ลก ในพื้นที่เร่งด่วน ๘ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
เทคนิคร่วมไทย-มาเลเซีย (JTC) หารือเกี่ยวกับความเร่งด่วนและความเหมาะสมในการเริ่มการดําเนินการดังกล่าว และเสนอให้
ที่ประชุม LBC พิจารณาต่อไป
๒.๒ ให้ฝ่ายเลขานุการ LBC หารือเกี่ยวกับประเด็นและรายละเอียดของการทําบันทึกความเข้าใจ จํานวน ๒ ฉบับ
ได้แก่ บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างและบํารุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม และบันทึก
ความเข้าใจรับรองผลการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนแบบคงที่ตามแม่น้ําโก-ลก (พื้นที่เร่งด่วน ๘) ผ่านหนังสือโต้ตอบ (correspondence)
และการจัดประชุมร่วมกัน และเสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้ LBC รับรอง ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เน้นย้ํากับฝ่ายมาเลเซียว่าบันทึก
ความเข้าใจทั้งสองฉบับนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๓ ให้ฝ่ายเลขานุการ LBC หารือเกี่ยวกับรายละเอียดของร่างแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการกําหนดระยะห่าง
ที่เหมาะสมจากแนวเส้นเขตแดนของโครงการพัฒนาฝ่ายเดียวบริเวณใกล้เส้นเขตแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านหนังสือโต้ตอบและการจัด
ประชุมร่วมกัน และให้เสนอร่างแนวทางฯ ให้ LBC รับรอง

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลกิจกรรมเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีระหว่างการเยือนนครนิวยอร์ก วันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลกิจกรรมเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีระหว่างการเยือนนครนิวยอร์ก วันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน
๒๕๕๙ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลการหารือในประเด็นต่างๆ ตามที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑.๑ ประเด็นหารือของนายกรัฐมนตรี ย้ําถึงพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่แน่นแฟ้นและยาวนาน
ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ และการผลักดันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ทางการค้าบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของ
รัฐบาล เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ๑๐ สาขา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการปรับปรุงมาตรฐานกฎหมาย
๑.๒ ประเด็นที่ภาคเอกชนสหรัฐฯ ให้ความสนใจกับนโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย
๔.๐ และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีบริษัทเอกชน
สหรัฐฯ ที่สนใจลงทุน/ขยายการลงทุนในประเทศไทยในต่างๆ เช่น การพัฒนาการสร้างโครงข่ายเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ผ่านการนําเสนอแนวคิดการพัฒนา Smart City และการวางระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเคเบิ้ลใยแก้ว
นําแสงใต้น้ําเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ทั้งเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อระบบ ๑๔ ประเทศ
รวมถึงประเทศไทย การขยายกิจการผลิตยางล้อเครื่องบินและการเตรียมขยายฐานการผลิตยางล้อรถยนต์ส่วนบุคคลในอนาคต
การปรับปรุง/ขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในอนาคต เป็นต้น
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม เพื่อกําหนดหัวข้อความร่วมมือที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายไทย
และเอกชนสหรัฐฯ การสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทย โดยส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์
ทดสอบตามมาตรฐานสากลให้กับหน่วยงานไทย การให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่สนใจนโยบายประเทศไทย ๔.๐
ในเรื่องแผน EECi เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง ควรคงการใช้ช่องทางการประสานกับกลุ่มคนไทย และ
นักธุรกิจสหรัฐฯ เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างบรรยากาศและความเชื่อมั่น
ในการดําเนินธุรกิจไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN
Expo : CAEXPO) ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ขอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและ
การลงทุนให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้นําได้กําหนดไว้ และส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งเปิดงานนิทรรศการ
ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ (City of Charm) และงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทย
๒. รองนายกรั ฐ มนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่ นตอง) ได้ หารื อทวิ ภ าคี กั บ เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ สู ง ของจี น ได้ แ ก่
รองนายกรัฐมนตรีจีน ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน มีประเด็นสําคัญ เช่น
ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกด้าน รวมทั้งด้านการขนส่ง ไทย-จีนควรจะส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีน
และไทย-กว่างซี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเชื่อมโยงไทย-จีน ทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศ (๒) การเกษตร โดย
ส่งเสริมการส่งออกและนําเข้าผลไม้ระหว่างกัน และ (๓) การศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทําพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๒ (Second Protocol to Amend the ASEAN
Comprehensive Investment Agreement - ACIA)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๒ (Second Protocol to Amend the
ASEAN Comprehensive Investment Agreement-ACIA) มีสาระสําคัญเป็นการปรับเปลี่ยนคํานิยามในการปฏิบัติต่อผู้มีถิ่น
พํานักถาวร (Permanent Residents, PR) เพื่อให้ประเทศที่มีการปฏิบัติต่อผู้มีถิ่นพํานักถาวรเทียบเท่าคนชาติสามารถให้สิทธิ
ผู้มีถิ่นพํานักถาวรในฐานะนักลงทุนระหว่างกันได้ แต่จะไม่ไปกระทบสิทธิของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่ยังมิได้ให้สิทธิลักษณะ
๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ดังกล่าวแก่ผู้มีถิ่นพํานักถาวร และปรับเปลี่ยนเนื้อความเกี่ยวกับการห้ามกําหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ (Prohibition of Performance
Requirement, PPR) โดยให้คงข้อบท PPR ไว้ในระดับเดียวกับความตกลง TRIMs/WTO
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ก่อนแสดงเจตนาให้พิธีสาร
มีผลผูกพันต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในพิธีสารเพื่อเข้าร่วมพิธีสารฯ ดังกล่าว
๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการยื่นสัตยาบันสารหรือสารให้ความยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การสนับสนุนเงินสําหรับกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งอาเซียน ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมสนับสนุนงบประมาณสําหรับกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งอาเซียน (ASEAN ICT Fund) ครั้งที่ ๒
จํานวน ๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งจ่ายเป็นระยะ ๕ ปี ปีละ ๑ แสนดอลลาร์สหรัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการของ ASEAN ICT Fund ในรอบที่ ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน
และการพิจารณาโครงการที่จะดําเนินการในระยะต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรมีการประเมินและ
เผยแพร่ผลการดําเนินงานของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ASEAN ICT Masterplan) โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก ASEAN ICT Fund เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทําความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน (Trade
Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Ukraine) มีสาระสําคัญ
เป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ได้แก่ (๑) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนและนักธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทางการค้า (๒) ส่งเสริม
การลงทุนและความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกันผ่านทางการร่วมลงทุน (Joint venture) และ (๓) จัดตั้งคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ทั้งนี้ จะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ในช่วงการเดินทางเยือนประเทศไทยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงนามในร่างความตกลงฯ ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษายูเครน
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสําหรับการลงนามในร่างความตกลงฯ
๑.๔ มอบหมายให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศดํ า เนิ น การแลกเปลี่ ย นหนั ง สื อ ทางการทู ต ภายหลั ง จากที่
คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในความตกลงฯ เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย มีวัตถุประสงค์เป็นการต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กิจกรรมความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานของหลักต่างตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกัน
รวมถึงการพิจารณาถึงการปกป้องและเคลื่อนย้ายสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา และมีการเพิ่มเติมความร่วมมือในสาขายนตกรรม
หุ่นยนต์ และการร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Eastern
Economic Corridor of Innovation : EECi) อันจะนําไปสู่การพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ที่คาดหวังจากความร่วมมือได้ชัดเจนขึ้น
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป รวมทั้งพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นความร่วมมือในสาขาการผลิตเครื่องจักรกลชั้นสูง และความร่วมมือวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่ า ด้ ว ยการกระชั บ ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานทางรถไฟภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความร่วมมือที่จะดําเนินโครงการรถไฟเส้นทาง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และนครราชสีมา-หนองคาย โดยจะพยายามเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
ในต้นปี ๒๕๖๐ และจะเตรียมรายละเอียดของงานสําหรับโครงการรถไฟเส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย อย่างต่อเนื่องในลําดับต่อไป
ทั้งนี้ จะมีการลงนามร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
เพื่อให้การดําเนินโครงการรถไฟช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เป็นไปตามแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ในผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมเร่งดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไปดําเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๔. ให้ ก ระทรวงคมนาคมได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. ผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (ASEAN Skills Competition) ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ กันยายน
๒๕๕๙ ณ Malaysia Agro Exposition Park Serdang (MAEPS) ประเทศมาเลเซีย มีการจัดการแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น ๒๕ สาขา
มีเยาวชนเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๒๗๖ คน จาก ๙ ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นประเทศบรูไน) และกระทรวงแรงงานได้ส่งเยาวชน
เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๑๗ สาขา รวมทั้งสิ้น ๓๔ คน ผลการแข่งขันปรากฏว่าประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง จํานวน
๖ เหรียญ เช่น สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาแต่งผม เป็นต้น เหรียญเงิน จํานวน ๒ เหรียญ ในสาขาบํารุงรักษาเครื่องจักรกล CNC
เหรียญทองแดง จํานวน ๘ เหรียญ เช่น สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาเว็บดีไซน์ เป็นต้น และรางวัลชมเชย จํานวน
๑๒ รางวัล เช่น สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาประกอบอาหาร เป็นต้น รวมรางวัลที่ได้รับจํานวนทั้งสิ้น ๒๙ รางวัล ซึ่งกระทรวง
แรงงานได้จัดสรรเงินรางวัลสําหรับมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงิน
รางวัลละ ๗๕,๐๐๐ บาท และเหรียญทองแดง รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. การดําเนินการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (ASEAN Skills Competition) ครั้งที่ ๑๒
ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้
แต่งตั้งคณะทํางานเตรียมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานจัดการแข่งขัน ขณะนี้
อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี
ลงนามในคําสั่งต่อไป
๓. การดําเนินการเตรียมการส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills Competition)
ครั้งที่ ๔๔ ในปี ๒๕๖๐ ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กระทรวงแรงงานได้เร่งรัดการเตรียมความพร้อมในการจัดส่ง
เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางทักษะฝีมือให้แก่เยาวชน การอํานวยความสะดวกระหว่าง
การเก็บตัวฝึกซ้อม และการบริหารจัดการด้านผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และจะนําเสนอความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ในลําดับต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์และเลขาธิการอาเซียนสําหรับ
โครงการ Annual Diplomatic Training for Diplomats from ASEAN Member States and ASEAN
Secretariat Officers 2016–2019
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับแก้ร่างหนังสือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์และร่าง
หนังสือของเลขาธิการอาเซียน สําหรับโครงการ Annual Diplomatic Training for Diplomats from ASEAN Member States
and ASEAN Secretariat Officers 2016-2019 ซึ่งบรูไนดารุสซาลามและเนเธอร์แลนด์ได้เสนอปรับแก้ร่างหนังสือฯ ทั้ง ๒ ฉบับ
โดยเป็นการปรับถ้อยคําและไวยากรณ์เพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น และไม่กระทบสาระสําคัญของร่างหนังสือและ
ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทย นอกจากนี้ ร่างหนังสือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ยังได้ตัดข้อ ๕
(เดิม) ที่ระบุว่า ข้อตกลงของโครงการฯ จะสิ้นสุดลงหากไม่มีการดําเนินโครงการฯ ภายใน ๔ ปี นับจากปีที่ลงนาม ซึ่งการปรับแก้นี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดําเนินโครงการฯ หลังจากที่มีการลงนามแล้วด้วย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ แ ละเลขาธิ ก ารอาเซี ย นได้ แ ลกเปลี่ ยนหนั ง สื อ ระหว่ า งกั น สํ าหรั บ โครงการฯ แล้ วเมื่ อวั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ (Habitat III)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓
(Habitat III) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร์ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามกลุ่ม ๗๗ (G-77) ในการประชุม
เต็มคณะ ครั้งที่ ๑ โดยกลุ่ม ๗๗ เชื่อว่า ประเทศพัฒนาแล้วจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ให้บรรลุวาระใหม่
แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda : NUA) ได้ และจําเป็นต้องมีการพัฒนา UN-Habitat เพื่อการขับเคลื่อน NUA
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้น การติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการ NUA ควรเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม ๗๗ เชื่อมั่นว่า การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นี้จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในแผนงานการพัฒนาระดับชาติและภูมิภาคต่อไป และได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงในหัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ความเป็นเมืองที่ครอบคลุมและมั่งคั่ง”(Leave No one Behind : Urban Inclusion and Prosperity)
๒. คณะผู้แทนไทยได้รับรอง NUA ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนของประเทศสมาชิกในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ท้องถิ่นดําเนินงานครอบคลุมในหลายมิติ เช่น การจัดบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกคน การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐและการไม่เลือกปฏิบัติ การส่งเสริมมาตรการเพื่อเมืองสะอาด การให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิของกลุ่มผู้ลี้ภัย การพัฒนาการเชื่อมโยงและสนับสนุนนวัตกรรม และการริเริ่ม
ด้านสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าร่วม
การประชุม “Building Ocean Health : Sharing experiences to move forwards sustainable fisheries management”
เพื่อหารือแนวทางในการขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และการจัดการทรัพยากรด้านการประมงอย่างยั่งยืน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่
๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยแสดง
จุดยืนและความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นหนึ่งในประเทศที่กําหนดนโยบายการจัดการความยั่งยืนของทะเลและทรัพยากรประมง
รวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้หารือและเห็นพ้อง
ร่วมกันในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งฝ่ายไทยได้ผลักดันให้ฝ่ายเกาหลีขยายการเปิดตลาด
สินค้าเกษตรชนิดใหม่ให้แก่ประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งจะเป็นกรอบ
การดําเนินความร่วมมือด้านการเกษตร และเป็นกลไกในการอํานวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
ระหว่างกัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมงกับประเทศต่าง ๆ
ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของทั้งฝ่ายไทยและแต่ละประเทศที่จะจัดทําความร่วมมือด้วยตามแต่กรณี
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทําประมงพื้นบ้าน การทําประมง
ชายฝั่ง การทําประมงในทะเลน่านน้ําไทย และในทะเลนอกน่านน้ําไทยให้มีความถูกต้องและชัดเจน รวมตลอดถึงการแสวงหา
แหล่งประมงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เช่น (๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ (๒) รายงานแผนงาน/
โครงการระยะ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) (๓) ความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อเสนอ
นายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ เช่น การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียน (๔) ความคืบหน้าการดําเนินการของ
กระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ (๕) การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒
(๖) การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และอนุมัติให้ปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อให้การดําเนินการของไทยในกรอบอาเซียนมีบูรณาการและประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบในการสมทบเงิ น ให้ แ ก่ ก องทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศตามโครงการ 2016 Borrowing
Agreement
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสมทบเงินให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund : IMF) ตามโครงการ 2016 Borrowing Agreement โดยเพิ่มวงเงินจาก ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น
๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องนําเงินสํารองระหว่างประเทศไปใช้ในการจ่ายเงินสมทบให้แก่โครงการดังกล่าว
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ และดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรั ฐมนตรีที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เงินสํา รองระหว่างประเทศอย่ างเคร่งครั ด และรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบการตอบรับความตกลง Regional Cooperative Agreement for Research, Development
and Training Related to Nuclear Science and Technology ปี ค.ศ. ๒๐๑๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยตอบรับความตกลงส่วนภูมิภาคว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา และ
ฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Regional Cooperative Agreement for Research, Development
and Training Related to Nuclear Science and Technology) ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ไปยังทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
[International Atomic Energy Agency (IAEA)]
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในเอกสารแจ้ง
การตอบรับไปยัง IAEA
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบํารุง
สมาชิกภาคีความตกลงฯ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการสร้าง
ความรับรู้ให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนเข้าใจถึงความสําคัญและความจําเป็น รวมถึงประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับ
จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการติดตามผล
การประชุมและผลการหารือทวิภาคีในประเด็นต่าง ๆ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ ผลการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ มีประเด็นสําคัญที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม เช่น การเติ บโตอย่างมีคุ ณภาพและการพัฒนาทุนมนุษย์ การดําเนิ นการเพื่อสอดรับความท้าทายและโอกาสสําหรั บ
การค้าเสรีและการลงทุนในบริบทโลกปัจจุบัน การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เป็นต้น
๑.๒ ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ มีประเด็นสําคัญที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม เช่น
การสนับสนุนการค้า ระบบการค้าพหุภาคี การส่งเสริมการบูรณาการของเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
เป็นต้น
๒. ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ได้ระบุถึงแนวคิด Climate Smart Agriculture (CSA)
อันเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยในการนํามา
ปรับใช้กับภาคการเกษตรและการวางแผนผลิตอาหารในแต่ละประเทศ ควรพิจารณาถึงโครงสร้างพื้นฐานเชิงเทคโนโลยีและความพร้อม
ด้านกําลังคนในเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ ซึ่งจะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่มีความยั่งยืนกว่าเพียงการซื้อหรือนําเข้าเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศ
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ประเทศไทยอาจพิจารณาเสนอประเด็น “เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองในภาคการเกษตรและการผลิตอาหาร”
เข้าเป็นหัวข้อย่อยหนึ่งในการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๐ ที่เวียดนาม เนื่องจากเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับหัวข้อในการประชุม
ที่ให้ความสําคัญกับมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้
บริบทโลกที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าและการลงทุน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ผลการหารือทวิภาคี และการดําเนินการต่อเนื่องจากการประชุมเอเปคปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่
๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ตารางสรุปประเด็นสําคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนรวม ๔ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี
(๒) การก้า วสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในภูมิภ าค (๓) การส่ง เสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่ตลาดโลก และ
(๔) การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการหารือเรื่องความตกลงการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การการค้าโลก (Environmental Goods
Agreement : EGA) หากต่อไปจะมีการเจรจาลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมในกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) เห็นควรให้ไทยเข้าร่วม
การเจรจาดังกล่าวก็ต่อเมื่อเป็นการเจรจาให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดของ WTO เข้าร่วมเท่านั้น โดยไม่สนับสนุนการเจรจาแบบความตกลง
หลายฝ่าย (Plurilateral Agreements) เนื่องจากความตกลงลักษณะดังกล่าวประเทศสมาชิก WTO ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกความตกลง
EGA จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดภาษีตามความตกลงดังกล่าวเช่นกันตามหลักประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
(Most Favored Nation: MFN) และเห็นควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายภาคบริการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปภาคบริการให้สามารถ
จัดลําดับความสําคัญและขั้นตอนการปฏิรูปโครงสร้างและภาคบริการเพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนภายในปี ๒๕๖๓
ตามเป้าหมายโบกอร์ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๑๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุม BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุม BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่รัฐกัว
สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผลการประชุมแบ่งออกเป็น (๑) การประชุม
ผู้นํา BIMSTEC อย่างไม่เป็นทางการ ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม BIMSTEC Leaders’ Retreat โดยเน้นย้ํา
ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเชื่อมโยงในทุกมิติ การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีและการอํานวยความสะดวก
ทางการค้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น และเห็นชอบให้ผลักดันเรื่องความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC ให้มีความคืบหน้า
และ (๒) การประชุมผู้นํากลุ่มประเทศ BRICS และ BIMSTEC ที่ประชุมได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของประเด็นต่าง ๆ เช่น ความท้าทาย
ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นด้านการก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ยาเสพติด และความยากจน เป็นต้น และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุม
ใน ๔ ด้าน ได้แก่ เอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของ BIMSTEC การค้าและการลงทุน การคมนาคมและความเชื่อมโยง
รวมทั้งเทคโนโลยี ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดติดตามการจัดทําแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงภายใต้กรอบ BIMSTEC และแผนปฏิบัติการ
รายสาขาให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมระดับผู้นํา BIMSTEC อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๔ ที่เนปาล ในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งควรส่งเสริม
ความร่วมมือและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันด้านโอกาสทางตลาดใหม่และการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่ ๆ ใน BIMSTEC
อนุภูมิภาค GMS และ IMT-GT ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. การเข้าเยี่ยมคํานับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อสานต่อ
ความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ร่วมกัน โดยฝ่ายไทยได้กล่าวถึงความจําเป็นที่รัฐบาลต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและวางรากฐานประเทศ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่จําเป็นต้องสร้างมาตรฐานความถูกต้องและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ พร้อมทั้ง
ยืนยันความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการก่อสร้างทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้
ในต้นปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการขยายความร่วมมือขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่างกันและสอดรับกับยุทธศาสตร์
“One Belt, One Road” ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ควบคู่กับการพัฒนาขยายโครงข่ายความเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
๒. การเข้าเยี่ ยมคํานั บ พลเอก ฉาง ว่ านฉวน มนตรี แห่ง รัฐและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการขยายความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้มีขอบเขตครอบคลุมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
โดยฝ่ายไทยเสนอขอให้สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในไทย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการพัฒนา รวมถึงการปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ที่ประจําการในไทย
และภูมิภาค และเสนอให้สาธารณรัฐประชาชนจีนพิจารณาความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ผ่านความร่วมมือ
ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาภัยพิบัติ และความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงความพร้อม
ของไทยที่จะทําหน้าที่ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธานร่วมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ในวงรอบ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
๓. การเข้าเยี่ยมคํานับ นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ สมาชิกกรมการเมือง หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเมืองและกฎหมาย
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน
ข่าวกรองระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และมีความกังวลร่วมกันในประเด็นการก่อการร้ายของกลุ่มแนวคิดสุดโต่ง การรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และความร่วมมือในการดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนแก่องค์การอนามัยโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจ่ายเงินบํารุงค่าสมาชิกองค์การอนามัยโลกเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ่ายเป็น
เงินจํานวน ๑,๓๕๑,๖๙๐ ดอลลาร์สหรัฐ) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ของกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒ การบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SouthEast Asia Region Health Emergency Fund : SEARHEF) เป็นจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของกระทรวงสาธารณสุข
๑.๓ การจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น สํ า นั ก งานองค์ ก ารอนามั ย โลกภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ณ กรุ ง นิ ว เดลี
สาธารณรัฐอินเดีย ในการปรับปรุงอาคารของสํานักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจํานวนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของกระทรวงสาธารณสุข
๑.๔ การจ่ายเงินสนับสนุนสํานักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการปรับปรุง
อาคารของสํานักงานองค์การอนามัยโลกสํานักงานใหญ่ เป็นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของกระทรวงสาธารณสุข
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ รวมทั้งจัดทําแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ ๆ ไป ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่องค์การระหว่างประเทศในคราวต่อไป ให้กระทรวงสาธารณสุขคํานึงถึงระดับ
การพัฒนาของประเทศในฐานะกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมกับภาระด้านการคลัง
และประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสําคัญ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA)
ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกรอบการเจรจาและท่าทีการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary
Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (Forest Law Enforcement, Governance
and Trade : FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) และหลักการในการดําเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดทํา
VPA โดยกรอบการเจรจาและท่าทีดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา VPA ซึ่งหาก VPA สําเร็จจนประเทศไทยได้รับสิทธิ
ในการออกใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License) จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยสามารถส่งสินค้าไปยัง
สหภาพยุโรปได้สะดวก และขยายโอกาสทางการค้าของประเทศไทยในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า
(FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับเรื่องการให้มีมาตรการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปฯ เช่น
การสนับสนุนให้ใช้สินค้าไม้ของไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) อาจเป็นประเด็นที่เชื่อมโยง
กับเรื่องการเข้าสู่ตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเปิดเสรีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาท่าทีในการเจรจาอย่างรอบคอบต่อไป และควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อกรอบการเจรจานั้นด้วย เพื่อให้การเจรจามีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่
อาจมีผลกระทบ หรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ที่จําเป็นต้องปรับตัวต่อหลักเกณฑ์ที่จะถูกกําหนดขึ้นภายหลังการจัดทํา
ข้อตกลงและมีผลบั งคับใช้แ ล้ว นอกจากนี้ การดําเนิ นการด้า นธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ
ในการอํานวยความสะดวกในการเจรจาทุกระดับ ประสานงาน จัดการประชุม ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
๑๓
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ Thai-EU FLEGT VPA อาจกําหนดให้สํานักแผนงานและสารสนเทศดําเนินการ และ
การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบออกใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License) ในระยะแรก อาจกําหนดให้กองการอนุญาต
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบงานดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. สําหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมตามกระบวนการเจรจาฯ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณของกรมป่าไม้ที่ได้รับจัดสรรไว้ภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก ส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้กรมป่าไม้จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมมี ติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างเอกสารผลลัพธ์ จํานวน ๓ ฉบับ ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ได้แก่
๑.๑.๑ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒
(Joint Press Communique of the Second Lancang-Mekong Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) มีสาระสําคัญ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อสะท้อนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความคิดเห็นของที่ประชุมฯ ต่อการดําเนินการตาม
ผลลัพธ์การประชุมผู้นําฯ ครั้งที่ ๑ ในการก่อตั้งกรอบและกลไกความร่วมมือที่ครอบคลุมใน ๕ สาขาที่สําคัญเป็นลําดับต้น ได้แก่
(๑) ความเชื่อมโยง (๒) ศักยภาพในการผลิต (๓) ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (๔) ทรัพยากรน้ํา และ (๕) การเกษตรและ
การลดความยากจน รวมทั้งการดําเนินโครงการเร่งด่วนผ่านคณะทํางานรายสาขาอย่างสอดคล้องกับหลักการในภาพรวม ตลอดจน
ส่งเสริมเติมเต็มกลไกความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
๑.๑.๒ ร่ า งเอกสารหลั กการในภาพรวมสํ าหรั บ การจั ดตั้ ง คณะทํ า งานในสาขาที่ สํ า คั ญเป็ น ลํ า ดั บ ต้ น
(General Principles for the Establishment of the Joint Working Groups on the LMC Key Priority Areas) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดตั้งคณะทํางานในสาขาต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับผลการประชุมผู้นําฯ ครั้งที่ ๑ โดยระบุถึง
องค์ประกอบคณะทํางาน ขอบเขตความร่วมมือ รูปแบบการประชุมโดยใช้ระบบประธานร่วม และการรายงานความคืบหน้า
การดําเนินงาน เป็นต้น
๑.๑.๓ ร่างตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
ครั้งที่ ๑ (Matrix of Follow-ups to the Outcomes of the Fist LMC Leaders’ Meeting) มีสาระสําคัญเป็นการระบุถึง
พัฒนาการของการก่อตั้งกลไกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งความคืบหน้าและสถานะล่าสุดในการดําเนินการของ
คณะทํางานสาขาที่สําคัญเป็นลําดับต้น และโครงการเร่งด่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้นําฯ ครั้งที่ ๑
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์
ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
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๑๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่
๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทําการใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งมีผลประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ราชอาณาจักรไทย คือ ข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง) ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อทักท้วงของเมียนมาในเรื่องของเขตแดน และเห็นควรให้ไทย
และเมียนมาไปหารือร่วมกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ส่งกลับเอกสารการนําเสนอ (Refer) ให้ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ดําเนินการจัดการกับข้อห่วงกังวลที่หยิบยกโดยสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับชุมชน
กะเหรี่ยงได้อย่างเต็มที่ รวมถึงดําเนินการในกระบวนการมีส่วนร่วม สําหรับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมือง KarKow สาธารณรัฐโปแลนด์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การรับรองผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
ครั้งที่ ๔ และการประชุมผู้นําภาคีเพื่อดําเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ครั้งที่ ๕ [The 5th Meeting of the Conference of the Parties (COP-4) to the AADMER] เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ เมืองมานาโด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
(ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) และศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
(the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management : AHA Centre) และเห็นชอบ
ในหลักการที่สําคัญ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
(Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside
Region) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนเสนอต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียน
ในการดําเนินงานตามกรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๓. การปรับอัตราค่าสมาชิกของ AHA Centre จาก ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็น ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ สําหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์จ่ายค่าสมาชิก ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
และจะจ่ายค่าสมาชิกเพิ่มอีก ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะสมทบเข้ากับค่าสมาชิกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. การสนับสนุนการระดมทุนและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อแสวงหาทรัพยากรในการดําเนินงานของ
อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
๕. ให้ประเทศสมาชิกส่งรายการทรัพยากรของประเทศสมาชิกที่สามารถส่งเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันที
(ASEAN Standby Arrangement) ที่เป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการทรัพยากรดังกล่าวให้กับ
AHA Centre
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และ
ห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังบุคคล หรือองค์กรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐเยเมน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังบุคคล หรือองค์กรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐเยเมน
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร
ไปยังบุคคล หรือองค์กรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐเยเมน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามข้อมติคณะมนตรี
๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนด ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เห็นควรปรับถ้อยคําในส่วนของชื่อประกาศฯ อาจปรับเป็น “ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๑๖ (ค.ศ. ๒๐๑๕) กรณีสาธารณรัฐเยเมนกําหนด พ.ศ. .... และในข้อ ๔
ของร่างประกาศฯ อาจปรับเป็น “ให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร
ไปยังบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อที่คณะกรรมการกําหนด (...)” นอกจากนี้ ไม่จําเป็นต้องกําหนดบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” ไว้
เนื่องจากรายชื่อบุคคลต้องห้ามเป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคง โดยมีคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้กําหนดอยู่แล้ว ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค : กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้สัตยาบันพิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค : กฎเกณฑ์และพิธีการ
ว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน และ
ร่างเอกสาร (statement) ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ค้ําประกันผ่านแดน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งพิธีสารและ
ร่างเอกสาร (statement) ดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําสัตยาบันสารและดําเนินการส่งมอบแก่เลขาธิการอาเซียนต่อไป
หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบพิธีสารและร่างเอกสาร (statement) ในเรื่องนี้แล้ว
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการระบุรายการสินค้าในบัญชีแนบท้ายพิธีสารซึ่งเป็นขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างในการให้อํานาจประเทศสมาชิกในการพิจารณา
ให้สินค้าใด/ไม่ให้สินค้าใด ผ่านแดนอาณาเขตของตน ภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องนโยบายสาธารณะ
ซึ่งไม่ได้เป็นข้อยกเว้นไว้ภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ดังนั้น การอ้างการห้ามหรือจํากัดในเรื่องนโยบายสาธารณะ
นั้น อาเซียนอาจต้องพิจารณาความสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO ด้วย และเห็นควรให้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมวางแผนและมาตรการในการป้องกันปัญหาการลักลอบค้าและขนส่งพืชป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ปัญหาขยะและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๖ ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๖ (16th Indian Ocean Rim
Association : IORA) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย
มีผลการประชุม (๑) เห็นชอบให้มีการขยายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของ IORA (จีน ญี่ปุ่น อียิปต์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส และเยอรมนี) โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) การพัฒนาความเชื่อมโยงทางทะเล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) เป็นพยานการลงนามกฎบัตร IORA ของประเทศโซมาเลีย
ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ IORA และการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือในมหาสมุทร
อินเดีย (MOU on Search and Rescue Cooperation in the Indian Ocean) ของประเทศศรีลังกาและแทนซาเนีย และ
(๓) รับรองแถลงการณ์บาหลี (Bali Communique) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความคืบหน้าของการหารือร่าง IORA Concord และ
แผนปฏิบัติการ IORA ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ ที่จะมีการรับรองในที่ประชุมผู้นํา IORA ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ เห็นชอบแถลงการณ์บาหลี (Bali Communique) และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสาร
ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าของการหารือร่าง IORA Concord และแผนปฏิบัติการ IORA
ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ ควรมีการผลักดันและเร่งรัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สําหรับกระบวนการยกร่าง IORA Concord และ
แผนปฏิบัติการ IORA ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการไทย ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ อาทิ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ กระทรวงการต่ า งประเทศ สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ [เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
หมู่เกาะแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ ณ กรุงซูวา สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๕๘] ที่ให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยเน้ น การสร้ า งบทบาทของไทยในฐานะผู้ นํ า ในการเข้ า สู่ ต ลาดการค้ า และการลงทุ น กั บ
กลุ่มประเทศหมู่เกาะซึ่งเป็นแหล่งลงทุนในอุตสาหกรรมประมงที่สําคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาระสําคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการไทยและฮ่องกง ครอบคลุมการให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา
การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ครู ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างเสริมขอบข่ายความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในภาคส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอุดมศึกษา
การอาชีวศึกษา และการศึกษาในด้านวิชาชีพ
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับบทคําแปลฉบับภาษาไทย
รวมทั้งคําแปลในอารัมภบทของบันทึกความเข้าใจฯ ไม่สอดคล้องกับถ้อยคําในฉบับภาษาอังกฤษ ควรตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะมี
การลงนามไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๑๗
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นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
และการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ประกาศใช้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาศักยภาพของครอบครัว สร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของครอบครัว การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนา
ครอบครัว และพัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ปรับข้อความและเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของการดําเนินงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ตลอดจนกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ในการดําเนินงานของ
แต่ละยุทธศาสตร์ให้สามารถประเมินและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการทั้งในกระทรวง
ต่างกระทรวง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ควรมี
การออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ฐานข้อมูลดังกล่าว
เป็นศูนย์กลางด้านครอบครัวได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการดําเนินงาน รอบ ๒ ปี (กันยายน ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๙) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน รอบ ๒ ปี (กันยายน ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๙) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
๒. การบูรณาการการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒
ต้องจับตามอง (Tier 2 watch list)
๓. การดําเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ผ่านการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งปัจจุบันเด็กแรก
เกิดจนถึงอายุ ๓ ปีจะได้รับเงินเดือนละ ๖๐๐ บาท/คน/เดือน และจ่ายเงินไปแล้วกว่า ๒๓๗ ล้านบาท
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งเสริมการจ้างงาน คนพิการในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในชุมชน รวมถึงจัดตั้งชุมชนอารยสถาปัตย์ต้นแบบ และขยายพื้นที่ไป ๓๓ จังหวัด
๖. การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยพัฒนากลไกต้นแบบลดความรุนแรง
ในครอบครัว และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๗. การจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง พบคนขอทานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว จํานวน
๔,๙๔๐ คน บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงพัฒนาทักษะทางอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาขอทานและ
คนไร้ที่พึ่งอย่างยั่งยืน เป็นต้น
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๑๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน โดยรัฐบาล
จะชําระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินให้กับธนาคารดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ
๔ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ ๑ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ นั้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจ่ายดอกเบี้ยคืนแก่ธนาคารที่ได้สํารองค่าใช้จ่ายไปก่อน ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว จึงเห็นควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในส่วนของแหล่งเงินสําหรับ
การชําระคืนเงินต้น และต้นทุนเงินให้กับธนาคารผู้เข้าร่วมโครงการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น แทนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการใช้จ่ายงบกลางสําหรับรายการดังกล่าวแล้ว ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้
เรื่องดังกล่าวได้ดําเนินการสอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นด้วยแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ผลความคืบหน้าการดําเนินการ สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้แก่จังหวัดโดยให้ที่ทําการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ายให้แก่
หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๖๖๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท และให้แก่กรมการปกครองสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการให้แก่ส่วนกลาง จังหวัด อําเภอ และหมู่บ้าน ใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแล้ว งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๙๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไป
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงแจ้งผู้ตรวจราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการตรวจติดตาม
การดําเนินโครงการ และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในระดับจังหวัดทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพื่อขอกําลังเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทํางานติดตามผลการดําเนินงาน
ตามโครงการของหมู่บ้าน
๓. ผลการดําเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ หมู่บ้านดําเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อ
เสนอโครงการของหมู่บ้าน จํานวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน โครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารงาน
อําเภอและหน่วยงานในพื้นที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จํานวน ๘๒,๒๗๐ โครงการ และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ (พิจารณาโครงการแล้ว ๔๔ จังหวัด จาก ๗๖ จังหวัด) จํานวน ๔๘,๘๖๓ โครงการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย (๑) สถานการณ์ทางสังคม
ซึ่ ง มี ความเคลื่ อนไหวทางสั งคมที่ สํ าคั ญ ได้ แก่ รายได้ และผลิ ตภาพแรงงานเพิ่ มขึ้ น ความยากจนและความเหลื่ อมล้ํ าด้ านรายได้
สถานการณ์ โรคไข้เลื อดออก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดี ขึ้น สํ าหรับประเด็นที่ ต้องติ ดตามและเฝ้าระวัง ได้แ ก่
๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

สถานการณ์การจ้างงาน การว่างงาน การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง การดูแลสุขภาพจิตของคนไทย การบริโภคบุหรี่ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร และการจั ด การปั ญ หายาเสพติ ด และ (๒) บทความเรื่ อ ง “การลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ในสังคมไทย” ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ ๑ ดําเนินการระหว่างเดือนสิงหาคมพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาทิ (๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อนําขึ้นไปจําหน่ายบนเครื่องบิน จํานวน
๑๒๘ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมเสิร์ฟบนเครื่องบิน จํานวน ๘ ผลิตภัณฑ์ (๒) การจัดทําแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่จําหน่ายบนเครื่องบิน (OTOP Prestige) จํานวน ๘๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อจัดวางหน้าที่นั่งบนสายการบินทั้งในและต่างประเทศ และ
มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และ (๓) จัดทําวีดิทัศน์นําเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP สําหรับฉายบนเครื่องบิน ๓ ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน) จํานวน ๓ เรื่อง ๆ ละไม่เกิน ๕ นาที เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการจําหน่ายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่าย
บนเครื่องบิน รอบที่ ๑ ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการฯ จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๙,๕๑๓,๒๑๕ บาท สําหรับโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ ๒ จะเริ่มดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ปั ญ หาและอุ ป สรรค (๑) ในรอบที่ ๑ การจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นแคตตาล็ อ ก ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถชํ า ระเงิ น
เป็ นค่ า สิน ค้ าบนเครื่อ งบิน ได้ ทํ าให้ลู ก ค้าเปลี่ ยนใจ แก้ไขโดยประสานธนาคารไทยพาณิช ย์ ชํ าระค่า สิ นค้ าบนเครื่ องบิ นผ่ า น
เครื่องรูดบัตรเครดิต (zipzap) ของ king Power เริ่มดําเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และ (๒) ลูกค้าไม่สามารถมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายบนเครื่องได้ ทําให้มีผลต่อการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ แก้ไขโดยปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สามารถมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งปรับขนาดให้เล็กลงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าที่จําหน่ายในแต่ละเที่ยวบิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นเกษตรกร
และไม่ใช่เกษตรกรในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ให้ขยายระยะเวลาการโอนเงินสําหรับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรในโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็น วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
กําหนดระยะเวลาในการโอนเงินสําหรับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินมาตรการฯ ดังกล่าว ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินผลการดําเนินมาตรการฯ ดังกล่าว โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค และใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการดําเนิน
มาตรการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนความเป็นไปได้ถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้มีรายได้น้อยผ่านระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Negative Income Tax) นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการตรวจสอบความซ้ําซ้อน
ของการจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และตรวจสอบการคํานวณดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง รวมทั้งจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากวงเงินงบประมาณที่ธนาคารได้รับก่อนการจ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๔. ให้ก ระทรวงการคลัง ได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จํานวน ๓ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม ๑๒ สาขาอาชีพ โดยให้มีผล
ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) และร่างแผนแม่บท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและประกาศนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) โดยมีกรอบแนวทางการดําเนินการ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมคนทํางานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
(๒) การให้ความสําคัญในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน (๓) การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการโดยอาศัยแนวทางประชารัฐ (๔) การเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการดําเนินการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในทุกระดับ
๑.๒ เห็นชอบร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดําเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (๒) การส่งเสริม กํากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(๓) การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ (๔) การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
๒. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและ
พัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ นายจ้าง
ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นด้านการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
(RSO) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีตระหนักด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ สําหรับค่าใช้จ่าย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตามแผนแม่บทฯ ส่วนปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งรายละเอียดตามขั้นตอน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้
ร่างแผนแม่บทฯ ควรมีมาตรการเชิงป้องกันสําหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยง
ข้อมูลการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทํางานและสาเหตุของการเกิดโรคทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) และแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๒๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ําหนึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ําหนึ่ง เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน อายุแรกเกิด
ถึง ๑๘ ปี ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดย
(๑) การจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัย การพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ภายใต้แนวคิด “เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้” มีแนวทางการส่งเสริมความสามารถพิเศษของเด็ก โดยแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน คือ
ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ วิชาการ และอิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) แนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาเด็ก และการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง บริการทางการเงินและมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนของธนาคารออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการดําเนินการและเห็นชอบมาตรการ ของธนาคารออมสิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการดําเนินมาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ประกอบด้วย เงินฝากประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย
สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ Reverse Mortgage สินเชื่อเคหะลูกกตัญญู สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วม ประกอบด้วย สินเชื่อโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน และมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน
๑.๒ เห็ น ชอบมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทั่ ว ไป (โครงการลดดอกเบี้ ย ให้ ป ระชาชนรายย่ อ ย)
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการผ่อนชําระของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติการชําระหนี้ดี ลูกหนี้ค้างชําระและที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว
เพื่อให้กลับเข้าใช้บริการของธนาคารออมสินได้ในโอกาสต่อไป
๒. สําหรับการแยกบัญชีโครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยเป็นโครงการของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล
(Public Service Account : PSA) และนําดอกเบี้ยที่คืนหรือลดให้ลูกหนี้ของธนาคารตามโครงการมาบวกกลับกําไรที่ใช้ในการ
คํานวณโบนัสให้พนักงาน นั้น ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ให้ก ระทรวงการคลัง ได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บทราบ อนุมัติ และเห็นชอบตามที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการอํ านวยการศูน ย์
ประสานกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการ
๑.๒ อนุมัติให้ไม่ต้องกําหนดรูปแผนที่สําหรับสถานศึกษาในระดับอนุบาล เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีอายุน้อยและ
ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการจําแนก
แล้วพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นแกนนําต่อการทะเลาะวิวาทในทุกภาคการศึกษาของแต่ละปี ส่งให้คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ฯ
ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ร่วมกันดําเนินการสนับสนุนและจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงบวกด้านจิต-สังคมบําบัด สําหรับนักเรียนนักศึกษา
ในกลุ่มนี้ โดยให้ประมวลผลและรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการอํานวยศูนย์ฯ ทราบ ทุกรอบ ๖ เดือน
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง
ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยให้กําหนดมาตรการและแนวทางในการลงโทษผู้กระทําความผิดในกรณีดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสม
และคํานึงถึงการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและจริงจัง รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้
นักเรียนนักศึกษารู้จักหน้าที่ของตนเองในการศึกษาหาความรู้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงาน
ผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนต่อไปด้วย

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน

๒๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู
การทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเยือนราชอาณาจักรภูฏานเพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช : สายสัมพันธ์ไทย–ภูฏาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนราชอาณาจักรภูฏานเพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สายสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางเข้าร่วมงานแสดง
นิทรรศการฯ ซึ่งประกอบด้วย ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่ (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทย-ภูฏาน (๒) พระราชประวัติ (๓) พระราช
กรณียกิจ (๔) การแสดงความอาลัยของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจและวีดิทัศน์ เรื่อง “ทรงสถิต
ในดวงใจไทยนิรันดร์” และพิธีทําบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจน
การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานในประเด็นต่างๆ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ตามรายงานผลการเยือนดังกล่าว ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ภูฏาน ในประเด็นการเดินทางเพื่อศึกษาต่อและเพื่อรักษาพยาบาล
๒. การจัดงานเทศกาลไทย-ภูฏาน ในประเด็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
๓. แนวทางความร่วมมือที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญไทยช่วยพัฒนาด้านหีบห่อผลิตภัณฑ์สินค้าของศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
ภูฏาน (One-Gewog One Product หรือ OGOP) โดยขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บรรจุภัณฑ์ในกรุงทิมพู
๔. การให้ทุนฝึกอบรมช่างศิลป์ โดยฝ่ายไทยอาจส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้การฝึกอบรมชาวภูฏานหรือให้ชาวภูฏาน
ไปฝึกอบรมที่ประเทศไทย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ และ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมทั้งในวัด สถานที่ทั่วไป (นอกวัด) และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๑.๒ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ๑๕ จังหวัด ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
๑.๓ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กํากับดูแลพระธรรมทูต
ในต่างประเทศ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย และขอความร่วมมือองค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ
๑.๔ กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล
๑.๕ การบูรณาการการทํางานสวดมนต์ข้ามปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ การตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผล จํานวน ๔ ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน ระดับ
จังหวัด และระดับอําเภอ
๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรวบรวมจํานวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปด้วย

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒ นธรรมสากล และการสร้ า งสรรค์ ง านศิล ปะและวั ฒ นธรรม
ที่เป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี

๒๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ดานสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับปัญหาโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ต่าง ๆ เช่น โรคซาร์ส โรคเมอร์ส ไวรัสซิกา ซึ่งได้มีการปรับปรุงจากแผนฉบับก่อนโดยเพิ่มเติมประเด็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นควรจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
ระดับพื้นที่เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรมีการเผยแพร่และถ่ายทอดแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวให้แก่หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ทุกระดับ รวมถึงประชาชนได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงของสุขภาพคน สัตว์ และระบบนิเวศ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่มีความเกี่ยวข้อง
ระหว่างคนกับสัตว์ ทั้งโรคติดต่อและโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร ตลอดจนควรมีการควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างเหมาะสม
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย สําหรับงบประมาณในการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ
ดังกล่าว ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดําเนินการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. เมื่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระกาศใช้ แ ล้ ว ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก (๒) สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในระบบบริการสุขภาพ (๓) พัฒนาและ
สร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ และ (๔) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาล
ระบบสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าว
จะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมร่างแผนฯ โดยคํานึงถึง
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้พิจารณาดําเนินการภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว การพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดและเพิ่มเติมรายละเอียดตัวชี้วัดบางประการของยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้ความสําคัญ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

กับการสร้างความเชื่อมโยงการดําเนินงานกับกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดําเนินงาน
ที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ และการนําสาระสําคัญของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาประกอบในขั้นตอนการจัดทําแผนรองรับการปฏิบตั ิงาน ตามร่างแผนฯ ต่อไป
และความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาปรับปรุงร่างแผนฯ ให้ครอบคลุมแผน/
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขเคยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบมาแล้ว และที่จะเสนอเพิ่มเติมในอนาคต
เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการดําเนินโครงการภายใต้แผน/ยุทธศาสตร์นั้น ๆ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินการ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขคํานึงถึงความคุ้มค่าและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
๓. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แผนฯ ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศตามห้วงระยะเวลาของแผนฯ และให้กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการดําเนินการ
ต่อไป
๔. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๕. ในการจัดทําแผนหรือยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสต่อไป ให้กระทรวงสาธารณสุขนําแผนหรือ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการดําเนินโครงการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อลดความซ้ําซ้อน
ในการดําเนินการและลดภาระงบประมาณต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ และให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่สถาบั นวัค ซีนแห่งชาติ (องค์ การมหาชน) เสนอ และให้ส่ งสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตัด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและการจัดเก็บเงินบํารุงสถาบันจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
สุราและกฎหมายว่า ด้วยยาสู บตามร่ างมาตรา ๑๖ (๓) และร่ างมาตรา ๒๓ ออก และให้ รับ ความเห็นของกระทรวงการคลั ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ อาทิ การพิจารณารูปแบบการออกกฎหมายในการจัดเก็บภาษีในลักษณะกฎหมายภาษี
โดยตรง การกําหนดรายได้สูงสุดของเงินบํารุงสถาบันฯ และให้มีการทบทวนทุก ๕ ปี รวมทั้งแก้ไขถ้อยคําในร่างพระราชบัญญัติฯ
เช่น คํานิยาม คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เสนอ
๓. อนุมัติเป็นหลักการว่าการเสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดไม่ให้มีบทบัญญัติกําหนดให้จัดเก็บรายได้จากผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามกฎหมายเกี่ยวกับสุราและยาสูบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
ให้มีกฎหมายว่าด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อกําหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากความเสี่ยงและการได้รับ
ผลกระทบของโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ การให้ผู้ซึ่งเป็นโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมหรือญาติของบุคคลดังกล่าวอาจขอรับ
การสนับสนุนเพื่อการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพจากกรมควบคุมโรคได้อาจเกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่และงบประมาณได้
รวมทั้งเห็นควรให้มีหน้าที่รับผิดชอบผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและควรกําหนดมาตรการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
รวมถึงควบคุม กํากับ ดูแล เกษตรกรให้มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบจากการใช้สารเคมี นอกจากนี้
เห็นว่าการเข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานประกอบกิจการหรือสถานที่นั้น ไม่สอดคล้องกับหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการกําหนด
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากประมวล
กฎหมายอาญาได้บัญญัตินิยามคําว่า “เจ้าพนักงาน” ไว้แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้อีก และเห็นว่านิยาม
ของสถานประกอบกิจการไม่มีความชัดเจนว่าครอบคลุมเพียงใด เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๓. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรมี
ฐานข้อมูลกลางของประเทศที่เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัตใิ หม่
และโรคอุบัติซ้ํา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การจราจรคล่องตัว
ลดการใช้พลังงานของประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้ังแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้
ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ของกระทรวง
คมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ของกระทรวง
คมนาคม ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙-๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนทั้งไปและกลับ เพื่อป้องกันและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจาก
การเดินทางในช่วงเทศกาลฯ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดย
แผนอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย (๑) การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (๒) การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน
(๓) การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/สถานีขนส่ง/ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ/สถานีรถไฟฟ้า
และ (๔) การอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร
๒. กระทรวงคมนาคมจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นมาตรการระยะยาวในการลดอุบัติเหตุจาก
ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น เพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในทุกช่วงเวลา ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสร้าง
จิตสํานึกให้ตระหนักว่าอุบัติเหตุเป็นภัยใกล้ตัว จัดให้มีระบบการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกที่มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บ
เกินกว่า ๕ คน เป็นต้น
๓. คณะทํางานร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
(MLIT) ได้ร่วมกันสํารวจปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นําร่อง ๔ สายทาง และกําหนดแนวทางในการแก้ไขอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว
ได้แก่ (๑) ทาพื้นผิวจราจรเป็นสีแดงหรือสีอื่นที่เหมาะสม เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ชะลอความเร็ว ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนเข้าสู่
บริเวณจุดอันตราย ติดตั้งป้ายเตือนที่มีสัญลักษณ์เข้าใจง่าย และรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถ และ (๒) จัดระเบียบ
การจราจรช่องทางเข้า-ออกระหว่างทางหลักกับทางขนาน โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชม จํากัดความเร็วที่เหมาะสมกับทางกายภาพ
ของถนน และกําหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมความเร็วอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ปัญหาการขับขี่ย้อนศร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”
๒. ช่วงเวลาการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙-๔ มกราคม ๒๕๖๐
๓. เป้าหมายการดําเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน
๔. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสภาพแวดล้อม
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ โดยกําหนดให้สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัย
๒๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

การกีฬาแห่งชาติมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในศาสตร์ทางการกีฬา โดยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการกีฬา ในสาขาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
ศาสตร์ของการกีฬาและการออกกําลังกายอย่างครบถ้วน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติควรบูรณาการ
สถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน และสําหรับการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาค ๔ ภาค เพื่อกระจายโอกาสและสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาด้านการกีฬานั้น ควรคัดเลือกสถาบันการพลศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิชาด้านการกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความพร้อมด้านบุคลากร อาคารและสถานที่ เพื่อให้สามารถดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมได้อย่างทั่วถึง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
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๓๐

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๙) มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็น
บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่าง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดให้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและประชาชนได้ทราบถึงสาระสําคัญ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าวโดยเร็ว รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและภาระการคลังที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการในระยะ
ต่อไป นอกจากนี้ การดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศควรดําเนินการควบคู่ไปกับการเร่งรัดการฟื้นตัวของ
ภาคการส่งออก เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องหลังจากมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลง ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เมื่อวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลการประชุมที่สําคัญเกี่ยวกับ (๑) การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว สปป.ลาว จีน ผ่านเส้นทาง R3A
(๒) การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (๓) การยกระดับจุดผ่อนปรน
การค้าด่านบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร (๔) การขอให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําแผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒ (๕) การขอให้เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๑๐๓
(อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่-อําเภองาว จังหวัดลําปาง) (๖) การดําเนินโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และ
(๗) การขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดแพร่
๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ
และดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและเร่งรัดดําเนินการตามแผนงาน
ให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยแผนงานใดสามารถแบ่งเป็นระยะหรือจัดลําดับกิจกรรม
ในการดําเนินการได้ ให้เร่งดําเนินการในส่วนที่สามารถปฏิบัติได้ก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีผลสัมฤทธิ์เป็นระยะ ๆ โดยไม่จําเป็น
ต้องรอให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด
๓. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๓.๑ การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ไทย ลาว จีน ผ่านเส้นทาง R3A ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปดําเนินการในส่วนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของกระทรวงฯ สําหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบจัดทํารายละเอียด
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๓๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

โครงการ แบบรูปรายการ ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป
๓.๒ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด่านบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร กรณี
การก่อสร้างและขยายถนน ให้กระทรวงคมนาคมจัดทํารายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับเงื่อนเวลาต่อไป
๓.๓ การขอให้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหารในเขตพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนบน ๒ ให้นําการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒ ไปดําเนินการ
ร่วมกับการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเล่ย์ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓.๔ การเร่ง รัดขยายทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ (อํา เภอร้องกวาง จัง หวั ดแพร่ -อํา เภองาว จั งหวัดลํา ปาง)
ให้กรมทางหลวงเร่งรัดดําเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จและจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป
๓.๕ การขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค และการเกษตร
จังหวัดแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดกับการดําเนินงานภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรน
การค้าด่านบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในส่วนของรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการต่อ
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับและหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ แต่หากเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องดําเนินการต่อ
หรือดําเนินการไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ก็ให้ส่งงบประมาณคืนสํานักงบประมาณโดยเร็ว
๒. ให้ก ระทรวงการคลัง ได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงาน
บูรณาการการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะที่ ๕.๔ และให้กระทรวงพาณิชย์
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดําเนินงานให้ชัดเจน ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับแผนงานอื่น
๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

รวมทั้งเร่งดําเนินการจัดทําข้อเสนองบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ส่งสํานักงบประมาณภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เพื่อสํานักงบประมาณจะสามารถดําเนินการตามขั้นตอนของปฏิทินงบประมาณได้ต่อไป สําหรับองค์ประกอบคณะกรรมการฯ
เห็นควรกําหนดให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานบูรณาการการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สํา นัก งบประมาณได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทนิ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
๑.๒ เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สํานักงบประมาณ
ไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ตามขั้นตอนปฏิทินงบประมาณฯ ต่อไป
๑.๓ อนุมัติให้คําของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
๑.๔ อนุมัติในหลักการให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เป็นเรื่องเร่งด่วนและแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงบประมาณทราบโดยตรง
เพื่อให้สํานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติฯ และเอกสารงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้สํานักงบประมาณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความสําคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กันไป ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้สํานักงบประมาณนําแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย
๓. ให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดสรร
งบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัดตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือนนับจากวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
๔. ให้สํา นัก งบประมาณได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีสาระสําคัญ
เพื่อพัฒนากําลังแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะระดับสากล รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ
ของภูมิภาค ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มี
สมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล (๒) พัฒนาเครือข่ายเพื่อบูรณาการการพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
(๓) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานสมรรถนะ และ (๔) สร้างความรู้และความตระหนักแก่กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการเคลื่อนย้ายกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความรู้และความตระหนักแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการเคลื่อนย้ายกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ควรมีหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และควรคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้ การผลิตบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวและพัฒนากําลังแรงงานผ่านหลักสูตรการศึกษา ควรเน้นหลักสูตรที่เป็นระบบ
การเรียนการสอนแบบ Work-integrated learning และในการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานสมรรถนะ ควรเพิ่ม
ระบบการทดสอบและการรับรองระบบงาน ไปพิจ ารณาดํา เนินการต่อไปด้วย และเมื่อแผนยุทธศาสตร์ช าติประกาศใช้แ ล้ว
กระทรวงแรงงานควรพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งรวบรวมงบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ทุนหมุนเวียนรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
๘,๒๘๑ หน่วยงาน จาก ๘,๔๑๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๔
๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะในการจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ โดย
๑.๒.๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งบันทึกและส่งข้อมูลงบการเงินภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) กําหนด โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความสําคัญ ควบคุม กํากับดูแล หน่วยงานภายใต้สังกัดส่งรายงานการเงินของ
หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไม่สามารถส่งรายงานการเงินให้กระทรวงการคลังได้ตามกําหนด หน่วยงานต้องรายงาน
เหตุผลหรือปัญหาอุปสรรคต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดให้การบันทึกและส่งข้อมูล
รายงานการเงินประจําปีเป็นเกณฑ์การประเมินของผู้บริหารระดับหน่วยงาน และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลรายงานการเงินของแต่ละหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ไว้ในระบบรายงาน
การเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS)
๑.๒.๒ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเป็นประจํา
ทุกปี และกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้การจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินรวมภาครัฐมีความถูกต้อง ผู้บริหาร
สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑.๒.๓ ให้มีมาตรการส่งเสริมให้องค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจํานวนมาก
นําเงินสดส่วนเกินที่ฝากธนาคารพาณิชย์มาฝากกระทรวงการคลัง เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารฐานะการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระทางการคลังของประเทศ
๑.๒.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ
จัดสรร เพื่อให้มีการนําเงินสะสมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือดําเนินงานบริการสาธารณะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเพิ่ม
การใช้จ่ายด้านการลงทุนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหรือรายจ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพในชุมชน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ย
ค้างจ่าย โดยเร่งดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติและจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว
๒. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง
อย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๖๐ พร้อมข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการกําหนดเป้าหมายนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๖๐ และเป้าหมายนโยบาย
การเงินระยะปานกลางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. ได้เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งกําหนดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี
ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารต่อสาธารณชนให้มากขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวเงินเฟ้อ
คาดการณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวในระดับที่ต่ํากว่ากรอบเป้าหมาย โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านต้นทุน
(Cost Push) ซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดทางด้านประสิทธิผลของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้ อาจมีการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
ดําเนินนโยบายการเงินอื่น ๆ ประกอบด้วย สําหรับในปี ๒๕๖๐ นั้น อัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาสินค้า
ในตลาดโลก ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และอัตราดอกเบี้ยในประเทศสําคัญต่าง ๆ เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาดําเนินนโยบายการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมทั้งดูแลเสถียรภาพ
ในภาคเศรษฐกิจสําคัญ โดยพิจารณาใช้มาตรการ Macro-prudential ควบคู่ไปด้วย เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างเต็มที่
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิ รู ป โครงสร้ า งราคาเชื้อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกับ ร่ ว มมือ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ําหมันและน้ําสาน) จังหวัดเลย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ําขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ําหมันและน้ําสาน) จังหวัดเลย ในวงเงินสัดส่วนเงินกู้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ๑,๐๑๑,๐๓๗.๙๙
ปอนด์สเตอร์ลิง (อยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้รวมเท่าเดิม คือ ๑๕,๐๑๙,๔๙๐ ปอนด์สเตอร์ลิง) และส่วนเงินบาทสมทบจากรายได้
กฟภ. เพิ่มขึ้น ๒๑๒,๔๗๘,๖๙๐.๐๓ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลการลงทุนของ กฟภ. โดยเฉพาะการลงทุนโครงการต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง กฟภ. ควรจัดเตรียมโครงการอย่างรอบคอบและจัดทําระบบ
ติดตามการดําเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเร่งดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการจํานวน ๒๐ โครงการ
วงเงินลงทุนรวม ๑,๗๙๖,๓๘๕.๗๗ ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่สามารถเริ่มประกวดราคาได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน
๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของโครงการทั้งหมด เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่กาญจนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีชมพู และสีเหลือง เป็นต้น ซึ่งโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่
สามารถดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ แต่มีบางโครงการที่มีความล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก
ที่ควบคุมยาก
๒. แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการที่กําหนดไว้ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ ซึ่งมีโครงการที่มีความพร้อมในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องการเร่งรัดผลักดัน รวมจํานวน ๓๖ โครงการ
วงเงินรวม ๘๙๕,๗๕๗.๕๕ ล้านบาท เช่น โครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
โครงการจัดซื้อรถโดยสารรถไฟฟ้า จํานวน ๒๐๐ คัน พร้อมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงต่าง ๆ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน และสีเขียวเข้ม เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ และการดําเนินงาน
เบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ําทางเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางน้ําระหว่างประเทศในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก
ตามเป้าหมายการปรับปรุงร่องน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินเรือ ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนาฯ ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ําโขงระหว่างเมืองซือเหมาในจีนถึงเมืองหลวงพระบางในลาว
๑.๒ การดําเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ําทางเดินเรือในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง โดยศึกษา สํารวจ
ออกแบบ แนวทางการปรับปรุงร่องน้ําทางเดินเรือในแม่น้ําโขงระหว่างชายแดนจีน-เมียนมา ถึงเมืองหลวงพระบางในลาว ระยะทาง
ประมาณ ๖๓๑ กิโลเมตร เพื่อรองรับเรือขนาด ๕๐๐ ตัน (DWT) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓๖๕ วัน (เดือนเมษายน ๒๕๕๙เมษายน ๒๕๖๐) และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
๑.๓ ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานปฏิบัติและประสานงานหลักในการดําเนินการตามแผน
พัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ และการดําเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ําทางเดินเรือในแม่นํ้า
ล้านช้าง-แม่น้ําโขง

๓๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงบประมาณ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมแผนที่ทหาร อาทิ
การปรับปรุงร่องน้ํา การพัฒนาท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงของ การศึกษาถึงประเด็นความเสี่ยงในเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง
ประเทศ การสํารวจพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่องน้ําลึกซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ การศึกษาและ
ประเมินผลระดับน้ําที่เหมาะสมกับการเดินเรือรวมทั้งกําหนดระบบบริหารจัดการน้ําร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย โดยเฉพาะในประเด็นการกํากับดูแลการศึกษาของการดําเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ําทางเดินเรือ
ในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบทางกายภาพต่อแม่น้ําในส่วนที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศสมาชิก และพิจารณา
ดําเนินการโดยมิให้ฝ่ายไทยเสียท่าทีในการเจรจาทางเทคนิคเพื่อสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนในแม่น้ําโขงภายใต้กรอบของ
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-ลาว ในอนาคต ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) เร่งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ก่อนดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงคมนาคมนําผลการศึกษาของการดําเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ําทางเดินเรือในแม่น้ํา
ล้านช้าง-แม่น้ําโขง เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
การเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕ เช่น การปรับปรุงร่องน้ํา การพัฒนาท่าเรือ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดําเนินการให้เวียดนามและกัมพูชา
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการเดินเรือดังกล่าวด้วย เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จากการเดินเรือในแม่น้ําโขงเช่นกัน

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และ
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง โดยยกฐานะสํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสังกัดสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขึ้นเป็นกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เพื่อทําหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการโครงข่ายการขนส่งทางราง
ของประเทศ และจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาการขนส่งทางราง กํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการซ่อมบํารุงทาง
และมาตรฐานการประกอบการขนส่งทางราง และบริหารการก่อสร้างและบํารุงรักษาการขนส่งทางราง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการจัดตั้ง
กรมการขนส่งทางรางขึ้นในสังกัดกระทรวงคมนาคม และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้
มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ อัตรากําลังของ
กรมการขนส่งทางราง ควรปรับเกลี่ยอัตรากําลังภายในกระทรวงคมนาคมก่อน โดยจํานวนอัตรากําลังควรพิจารณาตามความจําเป็น
และภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สําคัญ การกําหนดให้มีกลไกการพิจารณากําหนดนโยบายการพัฒนาด้านการขนส่งของ
ประเทศในภาพรวมและรายสาขา เพื่อใช้เป็นแนวนโยบายของการพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศทั้งในด้านการขนส่งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ การกําหนดคํานิยามของคําว่า “ผู้รับอนุญาต” ควรมีความชัดเจน การปรับโครงสร้างองค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางให้มีความใกล้เคียงกับโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายในระดับสาขา
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานอิสระเพื่อทําหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาตรฐานระบบรางและ
สนับสนุนภารกิจกํากับดูแลของกรมการขนส่งทางราง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง การทบทวนภารกิจและหน้าที่ของกรมการขนส่งทางราง เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง
พ.ศ. .... และรับทราบแผนการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ได้แก่ (๑) แผนการปรับแก้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... และ
(๒) แผนการจัดตั้งบริษัทใหม่ ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัทเดินรถ บริษัทซ่อมบํารุงรางและล้อเลื่อน และบริษัทบริหารทรัพย์สิน ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ
๔. สําหรับการกําหนดอัตรากําลังของกรมการขนส่งทางราง ให้กระทรวงคมนาคมปรับเกลี่ยอัตรากําลังภายใน
กระทรวงคมนาคมก่อน หากไม่เพียงพอให้ขอบรรจุอัตรากําลังเพิ่มเติม โดยให้เสนอแผนบรรจุอัตรากําลังดังกล่าวเพิ่มเติมตามกรอบ
ระยะเวลาต่อไป
๕. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการออกกฎหมายลําดับรองเมื่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง
พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อรองรับการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งเร่งดําเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่รวม
๓ บริษัท โดยเร็ว ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และให้รับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จํานวน ๒,๑๖๑.๒๐๙
ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมและ ขสมก. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ เห็นควรให้ ขสมก. จัดทําแผนการรับจ่าย
เงินงบประมาณในการดําเนินการมาตรการรถเมล์ฟรีและเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ที่ระบุเวลาในการคืนต้นเงินกู้ เพื่อ
ประกอบการขอกู้เงินและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และให้ ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพิจารณาการจัดสรรเงินจาก
การดําเนินมาตรการรถเมล์ฟรีและ PSO ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชําระค่าใช้จ่าย เพื่อลดปัญหาการถูกปรับเนื่องจากการชําระ
ค่าใช้จ่ายล่าช้า รวมถึงให้ ขสมก. บรรจุวงเงินดังกล่าวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ
กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) จะได้ดําเนินการบรรจุวงเงินดังกล่าวเข้าแผนการบริหารหนี้สาธารณะและ
ดําเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่ ขสมก. นอกจากนี้ ให้กระทรวงคมนาคมกํากับให้ ขสมก. ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
อย่างเคร่งครัดและพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการหนี้สินของ ขสมก. ไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
๒. ให้ ขสมก. ใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ เพื่อชําระหนี้
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อมค้าง และค่าเบี้ยปรับค้างชําระเท่านั้น และให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมกํากับการใช้จ่าย
เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน รวมทั้งให้ ขสมก. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้สินในภาพรวม
ของ ขสมก. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบทุก ๆ ๖ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสามารถติดตาม
ผลการจัดการหนี้สินของ ขสมก. ได้อย่างใกล้ชิดต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดําเนินงานและเงินกู้ระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม
พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ําประกันให้ รฟท. สําหรับ (๑) เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงิน ๑๒,๑๐๐ ล้านบาท และ (๒) เงินกู้ระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

๓๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. และกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ อาทิ เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมกํากับดูแล รฟท. ในการใช้จ่ายเงินกู้
ตามความเหมาะสมและจําเป็น และดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดําเนินงานขององค์กร อาทิ แผนการเพิ่ม
รายได้และลดค่าใช้จ่าย และแผนปรับปรุงค่าโดยสารสําหรับการให้บริการเชิงพาณิชย์เพื่อลดภาระการก่อหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยที่จะ
เกิดขึ้นจากการกู้เงินดังกล่าว และ รฟท. ควรเร่งดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการเน้นการเพิ่มรายได้
เชิงพาณิชย์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการควบคุมและลดรายจ่ายเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ในระยะยาว นอกจากนี้ รฟท. ต้องดําเนินการตามประกาศ หรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ รวมทั้งความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังและกระทรวง
คมนาคมกํากับการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงินด้วย และให้ รฟท. รายงาน
ผลการบริหารจัดการหนี้สินในภาพรวมขององค์กรให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบทุก ๆ ๖ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจสามารถติดตามการจัดการหนี้สินของ รฟท. ได้อย่างใกล้ชิด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จํานวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จํานวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบ
การผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญ
ดังนี้
๑. เกษตรกรเป้าหมาย จํานวน ๔๗๘ ราย (ต้นเงิน ๔๔.๙๖ ล้านบาท ดอกเบี้ย ๑๖.๙๒ ล้านบาท) ได้รับการปรับปรุงหนี้
โดยต้นเงินกู้ลดให้กึ่งหนึ่ง และไม่ต้องชําระดอกเบี้ยที่ค้างชําระ โดยให้ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
พร้อมกับงดคิดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนประสงค์รับความช่วยเหลือ จํานวน ๔๒๙ ราย ต้นเงิน
คงเป็นหนี้ก่อนปรับปรุงหนี้ จํานวน ๓๙.๒๖ ล้านบาท จําแนกเป็น (๑) เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงหนี้เรียบร้อยแล้ว จํานวน
๑๕๙ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนปรับปรุงหนี้ จํานวน ๑๖.๔๙ ล้านบาท หลังปรับปรุงหนี้มีต้นเงินคงเป็นหนี้ จํานวน ๘.๒๔ ล้านบาท
และ (๒) เกษตรกรขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างการปรับปรุงหนี้ จํานวน ๒๗๐ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ จํานวน ๒๒.๗๗ ล้านบาท
๒. เกษตรกรแสดงความประสงค์ไม่ขอรับความช่วยเหลือ จํานวน ๔๙ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ จํานวน ๕.๗๐ ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักคือ เกษตรกรจะขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อจําหน่ายหนี้สูญ
๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและดําเนินการในระยะต่อไปกับเกษตรกรในโครงการ คปร. และ ผกก. แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน คือ (๑) รวบรวมข้อมูล
วางแผนการเยี่ยมเยียน/นัดประชุม (๒) เยี่ยมเยียนลูกหนี้ (๓) ตรวจ/ให้ความเห็น (๔) พิจารณา/สั่งการ และ (๕) จัดเก็บเอกสาร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบ (๑) การเปิดตลาดน้ํามันปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (๒) การกําหนด
ชื่อสินค้าน้ํามันปาล์มให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๙ (๓) การปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

(๔) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการการรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบเก็บสต็อกขององค์การคลังสินค้า และ (๕) ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ
๑.๒ เห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการเปิดตลาดน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มและการบริหารนําเข้า
จากคราวละ ๑ ปี เป็นคราวละ ๓ ปี
๑.๓ เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
ของทุกกรอบการค้า และมีการบริหารการนําเข้าเช่นเดียวกับกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) คือ ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้า
และกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ํามันเป็นผู้จัดสรร
๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการ
นโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายเพิ่มอัตราการสกัดน้ํามันปาล์ม ควรให้มีการปรับระยะเวลาเป็นช่วง ช่วงละ
๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ตามระยะเวลาการปฏิรูป ๒๐ ปี เพื่อให้เห็นความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มช่องทาง
การตลาดรองรับผลผลิตปาล์มน้ํามันที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งบริหารความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน้ํามันปาล์มหรือเกิดภาวะล้นตลาด นอกจากนี้ ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันติดตามสถานการณ์
การเปิดตลาดและการนําเข้าน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ปรับเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากมีผลกระทบทางลบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อสถานการณ์ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มภายในประเทศ ก็ควรเร่งนําเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ
พิจารณาความเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปี ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศของ SMEs ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๕,๕๕๙,๕๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ แบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ร้อยละ ๒๙.๑ และวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) ร้อยละ ๑๒
และขยายตัวร้อยละ ๕.๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ เมื่อจําแนกเป็นรายสาขาพบว่า เกิดจากภาคการผลิตร้อยละ ๒๒.๑ ภาคการค้า
ร้อยละ ๓๑.๓ ภาคการบริการร้อยละ ๔๑.๔ ภาคก่อสร้างร้อยละ ๕.๖ และอื่น ๆ ร้อยละ ๑.๕ ส่วน GDP ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙
ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ มูลค่า GDP SMEs ขยายตัวร้อยละ ๕.๑ โดยมีสัดส่วนต่อ GDP ภายในประเทศ เพิ่มเป็นร้อยละ ๔๒
๒. การส่งออกของ SMEs มีมูลค่า ๑,๙๘๐,๔๓๔.๕๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔ ของมูลค่าการส่งออก
รวมทั้งหมด ขยายตัวร้อยละ ๒.๙๘ สําหรับการนําเข้าของ SMEs มีมูลค่า ๒,๓๘๓,๔๗๗.๑๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๑
ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด ขยายตัวจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๗.๐๖ ตลาดหลักที่สําคัญของ SMEs ของไทย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
และอาเซียน สินค้าที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มพลาสติกและของทําด้วยพลาสติก และกลุ่มเครื่องจักร เครื่องกล
รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
๓. วิสาหกิจทั่วประเทศในปี ๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๗๓,๖๒๕ ราย จําแนกเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ จํานวน
๗,๑๕๖ ราย และ SMEs มี ๒,๗๖๕,๙๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒ ของวิสาหกิจทั่วประเทศ และมีการจ้างงานใน SMEs จํานวน
๑๐,๗๔๙,๗๓๕ คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๐.๔๔ ของวิสาหกิจทั่วประเทศ

๔๐
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มรายใหม่ [ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่ า ด้ ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ การขยายระยะเวลาการจดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑.๒ การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกไปอีก
เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... [การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)] และร่างพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup)] รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. การเสนอขอขยายระยะเวลาของมาตรการต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขระยะเวลาการบังคับใช้ซึ่งต้องออกกฎหมายรองรับ
ให้กระทรวงการคลังเร่งเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนมาตรการจะสิ้นสุดลงด้วย

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดําเนินการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และผลการดําเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๒ แนวทางการดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นผู้ดําเนินการ ในลักษณะการเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๑.๓ ให้ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการกิจกรรมการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดําเนินการกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการในหมู่บ้านที่เหลือเพิ่มเติมอีก จํานวน ๑๕,๗๓๒
หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่กําหนดไว้ใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙
ฉบับลงประชามติ มาตรา ๕๖ ที่กําหนดให้ “โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็น
ต่อการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําให้
รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้”
๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๒.๑ กํากับดูแลและดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เช่น การนําเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการทีโอทีและคณะกรรมการ กสท. การดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้โครงการสามารถเริ่มดําเนินการ
ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๒ จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือโครงข่ายทั้งในระหว่างการดําเนินโครงการและภายหลังการดําเนิน
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการดูแล บํารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์โครงข่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒.๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการฯ ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้การดําเนินการเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปในการดําเนินโครงการฯ
๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ อาทิ ควรจัดทําแผนการดําเนินงาน
เป็นรายหมู่บ้านให้ชัดเจนเพื่อให้การดําเนินโครงการเกิดประโยชน์ คุ้มค่า และไม่ซ้ําซ้อนในพื้นที่ดําเนินการ ควรเร่งดําเนินการ
แก้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ควรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลในระยะต่อไปควรจะดําเนินการในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ระบบ กฎระเบียบ และสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง การมอบหมายผู้ดําเนินการควรพิจารณากําหนดกลไกในการดูแลความทั่วถึงของการบริการและติดตามผลการดําเนินงาน
ในการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการ มีการรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบและสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการดําเนินโครงการ
ที่ประชาชนจะได้รับในโอกาสแรก นอกจากนี้ ควรต้องจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งในด้านการกํากับดูแลการดําเนิน
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและการตรวจรับผลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
ควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการการให้บริการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๔. ในส่วนความเห็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรับไปพิจารณาหารือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โครงการที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน
โครงการที่ ๑ ออกไปจนกว่าระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-Certification) จะมี
ผลใช้บังคับ
๑.๒ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งการให้ความเห็นชอบของไทยต่อการขยายระยะเวลา
โครงการนําร่องฯ โครงการที่ ๑ ออกไปจนกว่าระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-Certification)
จะมีผลใช้บังคับ และนําส่งไปยังเลขาธิการอาเซียนก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการนําร่องฯ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งรัดการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการปรับประสานระเบียบปฏิบัติของโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๒ เพื่อให้สามารถจัดทําระเบียบปฏิบัติสําหรับระบบการรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าด้วยตนเองของอาเซียน และประเทศภาคีสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและกระบวนการทางกฎหมาย
ภายในของตนเอง เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้โดยเร็ว และส่งเสริมให้ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียนมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนําเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้า
มาในราชอาณาจักร ตามความตกลง ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํา
เหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําเหล็กและเหล็กกล้าที่มี
โควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Agreement between
the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic Partnership) ในการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศญี่ปุ่นโดยการยกเว้น
การเรียกเก็บอากรศุลกากรสําหรับการนําเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่มีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายใต้โควตาที่กําหนดตามความตกลง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้รับนโยบายและความเห็นกรรมการ
ไปประกอบการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การลงทุนในช่วง ๑ มกราคม ๒๕๕๘-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีเอกชนขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔๐ โครงการ วงเงินรวม ๗,๒๑๑.๕๕ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบผลการพิจารณาและมติ กนพ. เกี่ยวกับ (๑) ผังการจัดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ กาญจนบุรี (๒) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ (กองพลทหารราบที่ ๙)
(ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี) วงเงิน ๖๖.๗๙ ล้านบาท (๓) โครงการด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงและการดูแล
รักษาพื้นที่สงวนหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ (มณฑลทหารบกที่ ๑๗) (ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี) วงเงิน ๑๔๗.๗๖ ล้านบาท
(๔) การคัดเลือกผู้ลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (๕) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อ
การลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ (๖) การจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรว่ารัฐบาลต้องให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส สําหรับการประกอบการด้านอุตสาหกรรมและบริการ โดยใช้วัตถุดิบและแรงงานในพื้นที่
เพื่อให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสบรรลุผลในเชิงรูปธรรมโดยเร็ว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) รับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษศึกษาว่าโครงสร้างการทํางานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) มีแนวทางใกล้เคียงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หรือไม่
อย่างไร เพื่อนําผลการศึกษามาประยุกต์ใช้สําหรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการ EEC ของประเทศไทยต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอผ่ อ นผั น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณี จั ง หวั ดอุ ต รดิ ตถ์ ข อใช้ พื้น ที่ ใ นเขตป่ า สงวน
แห่งชาติ ป่าน้ําปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ (เรื่อง การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้จังหวัดอุตรดิตถ์ใช้พื้นที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ําปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ และปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
๔๔
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(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกําหนด
จํานวนพื้นที่ที่ต้องการขอผ่อนผันเท่าที่จําเป็นให้ชัดเจน ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้กําหนดเป็นพื้นที่ป่าและมีการปลูกป่าทดแทนต่อไป
และพิจารณาหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการละเมิดกฎหมายการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานรัฐก่อนได้รับ
อนุญาตในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ในการดําเนินการโครงการต่อไปนั้น ควรจะดําเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม โดยให้
ดําเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเสนอความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) พิจารณาดําเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการตรวจสอบการเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่ยัง
มิได้ขออนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ให้ครบถ้วนทุกกรณีในภาพรวมของทั้งประเทศ และประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติใช้พื้นที่ป่าไม้
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้มีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.๓ กํากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นไปอย่างยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดเข้าใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทก่อนได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า และลงนามร่ า งบทเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ ของบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นสิ ท ธิ
การจราจรสําหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดน อรัญประเทศ-ปอยเปต
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจร
สําหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต มีสาระสําคัญเป็นการปรับเพิ่มสิทธิการออกใบอนุญาตขนส่ง
ทางถนนข้ามพรมแดนระหว่างไทย-กัมพูชา สําหรับการขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารไม่ประจําทางผ่านจุดผ่านแดน อรัญประเทศปอยเปต จากเดิม ๔๐ ฉบับ เป็น ๑๕๐ ฉบับ โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมในการกลั่นกรองเพื่ออนุมัติใบอนุญาตขนส่งทางถนนข้ามพรมแดน
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ทั้งนี้ จะมีการลงนามร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของบันทึกความเข้าใจฯ ในช่วงการประชุม
คณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงระดับรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดเชียงใหม่
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทนสําหรับการลงนามดังกล่าว
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
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๔๕

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และวัฒนธรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ
ดังนี้
๑.๑ มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
รับทราบและเห็นชอบ (๑) ในหลักการให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติชุดปัจจุบันดํารงตําแหน่งต่อไปอีก ๑ วาระ
ยกเว้นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันประเทศและด้านการต่างประเทศ ให้เห็นชอบตามรายชื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอมา
(๒) แนวทางการบริหารจัดการกิจการดาวเทียมสื่อสาร หลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ และ
(๓) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อพัฒนา (THEOS-2) ของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
๑.๒ มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
รับทราบ (๑) ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศในการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการดาวเทียมสื่อสารภายใต้สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศและภายใต้ระบบใบอนุญาต (๒) ผลการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการกิจการดาวเทียม
สื่อสารของประเทศและโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ (๓) ความคืบหน้าของการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ THEOS-2 โดย สทอภ.
อยู่ระหว่างการจัดทําข้อเสนอเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (๔) ความก้าวหน้าผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานดาวเทียม
สื่อสารภาครัฐเพื่อความมั่นคง (๕) การนําเสนอผลงานดาวเทียม King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Academic Challenge of Knowledge Satellite : KNACKSAT ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และเห็นชอบการแต่งตั้ง ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง เป็นอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. เร่งรัดดําเนินโครงการ THEOS-2 โดยให้คํานึงถึงความคุ้มค่า
ในการลงทุนโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

นโยบายที่
๙
การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสราง
สมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางยัง่ ยืน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
เพื่อดําเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๔๙๙.๑๖๒๙ ล้านบาท เพื่อดําเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม
ปี ๒๕๕๙ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร ของกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน ๕๐ รายการ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อดําเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกรให้แล้วเสร็จ
ทันฤดูฝนในปี ๒๕๖๐ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบตามแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ (กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑,๔๕๔,๐๙๒,๓๐๐ บาท เพื่อดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๖๗ โครงการ โดยให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลางฯ และขอทําความตกลงในรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดให้มีแผนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การดําเนินการโครงการอาจมีข้อจํากัดหรือพบปัญหาซ้ําซ้อนเกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยจะต้องบูรณาการแผนการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดให้มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๗

นโยบายที่
๑๐
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑๐. การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทําแผนแม่บทพัฒนา
แรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนและแรงงานในปัจจุบัน
ความต้องการแรงงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยให้มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพ
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ทั้งนี้
แผนแม่บทดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว แรงงานภาคการประชุม การพัฒนากฎหมาย
ที่เกี่ยวกับแรงงาน การกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน และให้นําแผนแม่บทดังกล่าว
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวทางบก ทางน้ํา การคมนาคมขนส่ง
การจัดหาที่พัก ร้านอาหาร และการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ต่อไป
๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการให้มีการนํา
สมุนไพรไทยและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการให้เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเอง ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่ส่วนราชการได้นําไปใช้ประโยชน์แล้ว
และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
๒. ด้านสังคม ตามที่ผลการจัดอันดับของโครงการเพื่อการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment : PISA) ซึ่งดําเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้จัดอันดับระบบการศึกษา
นานาชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประเทศไทยมีอันดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในอันดับที่ ๕๗ ๕๔ และ ๕๔ ตามลําดับ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน ๓ ด้านดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในปีต่อไปที่ดีขึ้น
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้ทุก ส่วนราชการปรับปรุ งข้อมูลสํา หรับให้บริ การแก่ประชาชนผ่านระบบแจ้ง ข้อมูลข่าวสารภาครั ฐ
(G-News) ให้มีความน่าสนใจและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้มุ่งเน้นการนําเสนอสาระสําคัญโดยสรุปที่เป็นประโยชน์และ
สามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐบาลที่ถูกต้องด้วย
๓.๒ ตามที่ คณะรั ฐมนตรีมีมติ (๑ กันยายน ๒๕๕๘) รับทราบข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิ รูปตามมาตรา ๓๑
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการปฏิรูปสื่อด้วย นั้น ให้รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) รับไปประสานให้คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็น
ดังกล่าว ให้พิจารณาดําเนินการศึกษาเรื่องข้างต้นให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยนํากฎหมายหรือแนวทางการดําเนินการของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย
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๔๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้ดําเนินมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยไปแล้ว นั้น เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่ายังมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอน
การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมาตรการ จึงให้กระทรวงการคลังรวบรวมปัญหาที่พบจากการดําเนินมาตรการ เร่งรัด
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกับสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวให้แก่
ประชาชนทั้งในส่วนของขั้นตอน หลักเกณฑ์ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างต่อเนื่องด้วย
๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณากําหนดแนวทางและกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศในระยะต่อไปอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ ให้เสนอแนวทางการพัฒนาดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้ ศูน ย์ บั ญชาการติ ดตามสถานการณ์ (คตส.) ประสานงานกั บ ทุกกระทรวงเพื่ อจั ดกิจ กรรมรํ าลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นประจํา
ทุกเดือน และใช้งบประมาณในการดําเนินการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวง
เป็นลําดับแรก และให้กระทรวงการต่างประเทศนํากิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วย
๒.๒ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มีข้อสั่ ง การให้ สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ร่ วมกั บ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตํารวจเสนอรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนําเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปภารกิจที่มีผลโดยตรงต่อ
ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่องร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....) ในการกํากับดูแลธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กและเกสต์เฮาส์ (Guest House) รวมทั้งให้จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ธุรกิจการจัดสถานที่พักเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวทั่วประเทศ เช่น โรงแรมขนาดเล็ก อาคารที่อยู่อาศัย อะพาร์ตเม้นต์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยเร็วด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจําเป็น
ในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีได้โดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาความเป็นไปได้ในการกําหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
ให้แก่อุตสาหกรรมเรือสําราญ/เรือยอชท์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น “Marina Hub of ASEAN” ซึ่งจะทําให้เกิดการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ ดึงดูดรายได้เข้าประเทศ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณากําหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๖๐ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สํารวจและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย สร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
๔๙
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังความปลอดภัยและการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุความไม่ปลอดภัย
หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น
๒.๒ ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
ฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อแรงงานโดยตรง เช่น การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อ ให้ไ ด้รับ ค่า จ้า งในอัต ราที่สูง กว่า แรงงานที่ไ ม่ไ ด้ผ่า นการทดสอบ ทั้ง นี้ ให้ก ระทรวงแรงงานประสานความร่ว มมือ กับ
สถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวด้วย
๒.๓ ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเชิงรุกเกี่ยวกับ
การดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
ที่มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน ไม่กล่าวอ้างผิดไปจากข้อเท็จจริง
และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยอาจพิจารณาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการ
กับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชน ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําสื่อที่จัดทําขึ้น
เพื่อนําเสนอการท่องเที่ยวในประเทศไทยไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น บนอากาศยานและบริเวณท่าอากาศยาน
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นั้น หากพื้นที่ใดประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและยอมรับให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว
ให้กระทรวงพลังงานเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องภายในปี ๒๕๖๐ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายการประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดําเนินคดี
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๕/๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ ๑๓
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘๙)

๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองคํา สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. คํ า สั่ ง หั วหน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๗๕/๒๕๕๙ เรื่ อง ระงับ การคั ดเลื อกบุ ค คลและการสรรหา
เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓. คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่ อ ง มาตรการส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๕ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
๓. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและ
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
๔. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๕. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสภาพัฒนา
การเมือง และสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ
มีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. ได้ติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้าการดําเนินการตามประเด็นปฏิรูป เช่น การปฏิรูป
กิจการตํารวจ การปฏิรูปกฎหมายและระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การมีระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า
๕๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) และ
การสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อไทย
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ “เพชรน้ําหนึ่ง” การประชุมหารือทวิภาคีด้าน
การบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑๘ และการลงนามเอกสาร
ภาคผนวก SOP การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “ร่วมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ดําเนินโครงการ
ถนนคนดี เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย เพื่อดูแลช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และส่งเสริมความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวผิดกฎหมาย “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” การจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ๒๕๕๙ “การท่องเที่ยว
เพื่อคนทั้งมวลเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริมการทําการเกษตร
แปลงใหญ่โดยการผนึกกําลังนําไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ทั่วประเทศ และ
การขยายร้านค้า OTOP สู่สนามบิน
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอด
ที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN-EU High Level Dialogue
on Maritime Security Cooperation ครั้งที่ ๓ ร่วมกับสหภาพยุโรป และการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๔
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์
เรือโดยสารล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย และ
การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ตามที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอ มีผลการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. การวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ สสช. มีการวางแนวทางในการบริหาร
จัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงาน
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถผลิตข้อมูลสถิติได้ตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงานจึงทําให้ระบบสถิติของประเทศไทย
ยังไม่มีเอกภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐนั้น สสช.ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกการดําเนินงาน
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยให้ความสําคัญกับข้อมูลสถิติพื้นฐานและมีความสําคัญจําเป็น
ในการขับเคลื่อนของประเทศเป็นหลัก (ไม่รวมข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลระดับบุคคลของหน่วยงาน)
๒. การบูรณาการข้อมูลสถิติที่สําคัญจําเป็น (Official Statistics) โดยบูรณาการข้อมูลสถิติที่สําคัญจําเป็นทั้งในส่วนที่
สสช. ผลิต และหน่วยงานอื่นๆ ผลิต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ร่วมกันและลดความซ้ําซ้อนในการผลิตสถิติ ทั้งนี้ สามารถ
จัดแบ่งข้อมูลสถิติตามการปฏิบัติงานเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา โดยจัดเป็นข้อมูล ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๒) ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ โดยจัดข้อมูลตามชุดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและ
ติดตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัด)
๓. การให้บริการข้อมูลสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม (Open data) เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสถิติได้อย่างอิสระปราศจากข้อจํากัดในด้านสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล
ร่วมกันในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน
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๕๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘๙)

๔. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System : MIS) อาทิ ศึกษาแนวทาง
การดําเนินการจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การบูรณาการข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประสานกับสํานักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อนําเสนอชุดข้อมูลสถิติที่ สสช. ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่าน
Gov Channel และจัดทําชุดข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ นโยบายค่าตอบแทนแรงงาน ความพร้อมของสาธารณสุขไทยสู่การเป็น
Medical Hub
๕. การดําเนินการในระยะต่อไป อาทิ สํารวจความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านข้อมูล สารสนเทศและเทคนิค
(ระบบสารสนเทศต่างๆ) จัดการข้อมูลสถิติทั้งในส่วนของ demand และ supply ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ กําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล นําเข้าข้อมูลในระบบ และนําเสนอข้อมูล บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในมิติต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ
และระดับนานาชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๑) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ผลงานสะสมที่ทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔๓
๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยส่งมอบพื้นที่ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)] เพิ่มเติม
และคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. ปัญหา/อุปสรรค คือ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ล่าช้า ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา
๔. คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า
๔.๑ การขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป จํานวน ๓๘๗ วัน ยังไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้ง
ยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒
จํานวน ๔๒๑ วัน ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว
๔.๒ ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เนื่องจาก
สัญญาก่อสร้างจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔.๓ ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเร่งรัดการดําเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือให้แก่ผู้รับจ้างหลัก
(บริษัท ซิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป
๔.๔ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้เวลาในการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๕ เดือน
ยังไม่แล้วเสร็จ ทําให้กระทบกับระยะเวลาการทํางานของผู้รับจ้างหลัก (บริษัท ซิโน-ไทยฯ) จึงเห็นควรแจ้งสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลา
การก่อสร้างออกไปอีก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะที่ ๕.๑ และ คณะที่ ๕.๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ คณะที่ ๕.๑ เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
และผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการและเลขานุการร่วม
๕๓
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ คณะที่ ๕.๒ ยกเลิกองค์ประกอบคณะกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
และผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการและเลขานุการร่วม
๑.๓ แก้ไขอํานาจหน้าที่ ข้อ ๔ พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของประเด็น ๑) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ๒) การพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
๒. ให้สํา นัก งบประมาณได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
ในบางกรณี พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในกรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เฉพาะเพื่อการแก้ไข
หรือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมในความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนหรือของผู้ประสบภัยอันเป็นสาธารณภัย
ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับร่างระเบียบดังกล่าวไปตรวจพิจารณาร่วมกับผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้แทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒. การสวดมนต์ข้ามปีในทุกศาสนา
๓. การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น การทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
๔. การจัดกิจกรรมนับถอยหลัง (countdown) การเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐ มนตรีมีมติรับ ทราบผลการสํา รวจความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญ ปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐ บาล
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ
จํานวน ๕,๐๐๐ คน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ
๘๖.๕ ระบุว่า ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลและ คสช. เช่น รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยระบุว่า
ติดตามจากโทรทัศน์ฟรีทีวีมากที่สุด ร้อยละ ๕๓.๙
๒. ความพึ งพอใจต่อการบริหารงานโดยรวมของรัฐบาลที่ผ่านมา คะแนนความพึงพอใจ อยู่ที่ ๗.๔๕ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ โดยร้อยละ ๗๙.๗ พึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด
๓. เรื่องที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา มากกว่า ๗ คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม ๑๐ เช่น การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การปราบปราม
ผู้มีอิทธิพล การปราบปรามขบวนการทําลายทรัพยากรป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติและทวงคืนผืนป่า การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘๙)

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ การจัดระเบียบสังคม การยกระดับคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด การปราบปรามบ่อนการพนัน การสร้าง
ความปรองดองและคืนความสุขให้กับคนในชาติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการสร้างสัมพันธภาพกับ
ต่างประเทศ
๔. ความเชื่ อมั่ น ต่อรั ฐ บาลในการแก้ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ของประเทศ คะแนนความเชื่ อมั่ น อยู่ ที่ ๗.๔๔ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐ โดยร้อยละ ๗๙.๘ เชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด
๕. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๕ อันดับแรก คือ การแก้ปัญหา
สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้มีราคา
ตกต่ําหรือพยุงราคา การจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา และการแก้ไขปัญหาว่างงานหรือจัดหาอาชีพ
๖. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล ร้อยละ ๙๖.๖ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ๕ อันดับแรก คือ การควบคุม
สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้มีราคาตกต่ําหรือพยุงราคา การแก้ปัญหาหนี้สิน
ของประชาชน การแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการและนักการเมือง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ ประกอบด้วย
๑. ด้านการขนส่งทางบก จํานวน ๒๕ โครงการ จัดทําโดยกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท ขนส่ง จํากัด เช่น โครงการอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดย
รถเมล์ฟรี ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙-๓ มกราคม ๒๕๖๐ และการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นต้น
๒. ด้านการขนส่งทางราง จํานวน ๙ โครงการ จัดทําโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เช่น การเพิ่มจํานวนและความถี่ของขบวนรถเพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้โดยสาร โครงการอํานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการระบบราง และการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
๓. ด้านการขนส่งทางน้ํา จํานวน ๑๐ โครงการ จัดทําโดยกรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม
เจ้าท่าพาล่องนาวา สวดมนต์ภาวนาข้ามปี โครงการเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ํา และโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสาร
อ่าวไทย เส้นทางพัทยา-หัวหิน เป็นต้น
๔. ด้านการขนส่งทางอากาศ จํานวน ๑๑ โครงการ จัดทําโดยกรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด และสํานักงานการบินพลเรือน เช่น การจัดทํา
โปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ และโครงการพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น
๕. ด้านนโยบายและแผน จํานวน ๑ โครงการ จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้แก่
การพัฒนาระบบตั๋วร่วมให้ครอบคลุมระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลงานที่สําคัญ ได้แก่ ให้คําแนะนําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น
กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแพทยสภา ในส่วนของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ ให้กับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ตามที่ขอ เช่น
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นต้น รวมทั้งให้คําปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายฯ ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐผ่านทางโทรศัพท์
ตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
๕๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ที่มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ รวบรวมรายงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมมติและประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ
จํานวน ๑๖ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙-๒๒/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙-๓๗/๒๕๕๙) รวม ๓๘ เรื่อง รวมทั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม
ของคณะกรรมาธิการฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเร่งรัดขับเคลื่อนต่อไปแล้ว สําหรับ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ จํานวน ๓ เรื่อง ยังอยู่ระหว่างการสรุปรวบรวม
ประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม ซึ่งจะได้นําส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป ตามที่ประธานกรรมการประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕
โฉนดเลขที่ ๓๓๔๖ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ปรัชญาแห่ง
“ศาสตร์พระราชา” และความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
รวมถึงระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย
๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสํานักงบประมาณที่เห็นว่า เพื่อความรอบคอบและประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐในการดําเนิน
โครงการ เห็นควรปฏิบัติตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกรณีการร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการ
ซึ่ง มีมูลค่า ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้า นบาทขึ้นไป ที่ให้หน่วยงานเจ้า ของโครงการดํา เนินการตามหลักเกณฑ์แ ละขั้น ตอนที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็นควรศึกษาวิเคราะห์โครงการและจัดทํารายละเอียด
แผนการดําเนินงานที่แสดงแหล่งทุนที่เหมาะสม แผนการจัดหาและบริหารรายได้ที่ชัดเจน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
๓. ให้ก ระทรวงการคลัง ได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กําหนดให้วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น จึงเห็นควร
เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพื่อดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เป็นเงิน ๓๒๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างจากบริเวณสะพานดํารงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
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๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘๙)

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
๑๐.๒ กระจายอํ า นาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึง บริก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบเรื่อง การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสําคัญและมีการใช้งบประมาณที่สูง เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การสนับสนุน
เรื่องไทยแลนด์ ๔.๐ การฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นต้น
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการกํากับดูแลการดําเนิน
โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๕๗
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นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ
คณะรัฐ มนตรีมีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ถือ ปฏิบัติในการเสนอร่า งพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อ นเวลา
การใช้บังคับ โดยให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีระยะเวลาเพียงพอต่อการเสนอเรื่องไปยังสํานักราชเลขาธิการโดยไม่กระชั้นชิดกับวันที่
มีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะการเสนอขอขยายระยะเวลาของมาตรการต่าง ๆ ที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับซึ่งต้องออกกฎหมายรองรับ

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
เพื่อให้การบริหารงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับคําชี้แจงของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชื่อของหน่วยงาน
และความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้ปรั บแก้ข้อความในร่างมาตรา ๑๗ เป็ น “การบัญชีของหอภาพยนตร์ ให้จั ดทําตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ...” เพื่อให้มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลเพื่อให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจต้องปฏิบัติ และปรับปรุงบทกําหนดโทษตามมาตรา ๑๒๕ ให้สอดคล้องกับฐานความผิดตามมาตรา ๔๐ รวมทั้งกําหนด
ความผิดตามมาตรา ๑๒๐/๖ ให้คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจ
จะกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามนั้น ต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของ
สถาบันการเงินเฉพาะนั้น ๆ และควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่อาจแตกต่างจากธนาคาร
พาณิชย์ทั่วไป และการดําเนินนโยบายมาตรการของรัฐผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรมีความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการดํารงเงินกองทุนและสินทรัพย์ ตลอดจนการบริหาร
สินทรัพย์และดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องนั้น ควรพิจารณากําหนดให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละราย
เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการเป็นกลไกการดําเนินนโยบายของภาครัฐได้ นอกจากนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

หลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลด้านความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรจะมีความสมดุลเพียงพอที่จะไม่ส่งผลให้เป็นข้อจํากัด
ในการดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ และกระทรวงการคลังควรเร่งรัดการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์ มีมาตรฐานในการกํากับดูแลที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทําให้ระบบการเงินของประเทศ
มีความมั่นคง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
กลไกในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินอันอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเงิน และเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการแก้ไขปัญหา
สถาบันการเงินตามแผน แนวทาง และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีการกําหนดให้รัฐบาลอาจชดเชยภาระของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณ
ที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีชดใช้ จึงเห็นควรให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและวงเงินที่มีการเรียกเก็บจากสถาบันการเงินในระบบให้เหมาะสมและเพียงพอเป็นลําดับแรก เพื่อมิให้
มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณในอนาคต ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
การแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงินควรยึดหลักการถ่วงดุลอํานาจโดยให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูฯ แยกเป็น
อิสระจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแล ประกอบกับการช่วยเหลือสถาบันการเงินเมื่อประสบภาวะวิกฤติอาจก่อให้เกิด
ปัญหาภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงิน
ที่ประสบปัญหาจึงควรยึดหลักการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาและดําเนินการเท่าที่เหมาะสมจําเป็น และเห็นควรให้มีการดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือ
พิจารณาแล้วไม่ใช่ปัญหาด้านสภาพคล่อง จึงจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูฯ ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในครั้งนี้
และให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า ควรมีการกํากับดูแล
สถาบันการเงินทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้สถาบันการเงินประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๔. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อประเด็นข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยส่งร่างให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจ
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคําชี้แจงเพิ่มเติมของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้กําชับให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เตรียมความพร้อมในการสร้างการรับรู้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและลดประเด็นข้อคัดค้านที่อาจ
เกิดขึ้นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผู้รับสัมปทานสามารถนํามูลค่าหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอื่นใด
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียมได้ และกําหนดหลักเกณฑ์
การจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาการขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

(มาตรการกําหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณา
ด้วยว่า หากกําหนดให้มูลค่าหลักประกันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้สามารถนํามาหัก
เป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการรื้อถอนในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียซึ่งอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) จึงเห็นควรเร่งรัดให้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดทําข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความรัดกุม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งพลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ และคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ออกไปอีก ๖๐ วัน และแจ้ง
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ
[ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะเป็นผู้เสนอ]
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ สรุปได้ว่า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่มีข้อโต้แย้งในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีข้อสังเกตว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะ) เสนอ ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันภายในกําหนดเวลา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และคาดว่า
จะแล้วเสร็จในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเห็นว่า คณะรัฐมนตรีสามารถรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ ตามที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คุณหญิง ทรงสุดา ยอดมณี กับคณะ) เสนอได้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว
๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุณหญิงทรงสุดา
ยอดมณี กับคณะเป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในกําหนดเวลา
พร้อมให้แจ้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปด้วยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และจะได้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คุณญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในการกํากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทน
ประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกํากับการทําธุรกิจประกันภัยผ่านเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาเพิ่มบทบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งถูกบังคับให้ทําประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในรูปแบบต่าง ๆ และให้รับข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการกําหนด
อัตราส่วนระหว่างโทษปรับกับโทษจําคุกไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ภายใต้พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ควรให้ความสําคัญกับความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติและความเข้มงวด
ในการบังคับใช้ โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการอํานวยความสะดวกและความคล่องตัวในการประกอบ
ธุรกิจประกอบกัน รวมทั้งควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยอย่างทั่วถึง
เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้โรงงานยาสูบ
มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเปลี่ยนชื่อเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กําหนดให้มีคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
กําหนดให้มีผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กําหนดที่ตั้งสํานักงาน อํานาจหน้าที่ ทุน รายได้ การเงินการบัญชี การตรวจสอบ
การกํากับดูแล การร้องทุกข์ การสงเคราะห์ และบทเฉพาะกาล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรคํานึงถึงมาตรการที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ด้วย และควรพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายในบางมาตราให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิ
มาตรา ๓๘ (๑) ที่กําหนดให้การลงทุนเพื่อขยายกิจการที่มีมูลค่าเกินห้าร้อยล้านบาท การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีก่อน โดยอาจพิจารณาปรับข้อความในส่วนของการลงทุนเพื่อขยายกิจการให้หมายความถึงการลงทุนที่เข้าข่าย
เป็นโครงการลงทุน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง
พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีต่อ ๆ ไป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีต่อ ๆ ไป พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีต่อ ๆ ไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เห็นว่า ที่ผ่านมาการตราพระราชกฤษฎีกาในลักษณะนี้จะตราขึ้นโดยกําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน
ภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้บังคับเป็นรายปี ซึ่งแตกต่างจากร่างที่กระทรวงมหาดไทยเสนอที่กําหนด
ให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมิน
ภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีต่อ ๆ ไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกรณีนี้เห็นควรระบุปีที่จะนําราคาปานกลาง
มาใช้บังคับให้มีความชัดเจนไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาด้วย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๖๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. รับทราบรายงานเหตุผลกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่สามารถดําเนินการ
ออกกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากอนุบัญญัติ
มีหลายมาตราจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
๓. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการเสนอกฎหมายลําดับรอง ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กฎหมายแม่บท
มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการภายใน
กําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดในคราวเดียวกันด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ
(ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... ซึ่งพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ สรุปได้ว่า ปัจจุบันการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้บังคับอยู่แล้ว โดยหากประสงค์ที่จะคุ้มครองสิทธิ
ของคู่สัญญามิให้ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบกันก็ต้องบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีความจําเป็น
ต้องมีกฎหมายนี้ อีกทั้งการมีกฎหมายนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ เนื่องจากเป็น
การเพิ่มขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ แต่หากเห็นควรให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อกํากับดูแลการประกอบธุรกิจเฟรนไชส์ ก็มีข้อสังเกต
บางประการในร่างพระราชบัญญัติ เช่น การให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกําหนดการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งทําให้ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายไม่มีความชัดเจน เนื่องจากกฎหมายให้อํานาจ
ฝ่ายบริหารที่จะกําหนดยกเว้นการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ และนิยามคําว่า “แฟรนไชส์ซอร์” ยังไม่มีความชัดเจน เป็นต้น
๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในกําหนดเวลา พร้อมแจ้งข้อสังเกตดังกล่าว
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ของกระทรวงยุติธรรม ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย อันเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี
ที่กําหนดไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือร่วมลงนาม และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ช ะลอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการแทนการฟ้ อ งคดี อ าญา พ.ศ. .... ไว้ ก่ อ น ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขหลักการของกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แก้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติกฎหมายล้มละลายให้เชื่อมโยงและรองรับกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมาย
ให้รองรับการล้มละลายระหว่างประเทศตามกรอบของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกทําให้การค้าและการลงทุนมีความรวดเร็ว
และข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยกรมบังคับคดี ควรนําข้อเสนอเรื่อง แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สํานักงานกิจการยุติธรรม
ซึ่งอยู่ระหว่างนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมาพิจารณาประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และการกําหนด
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดยการกําหนดให้ผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมที่กําหนดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มโดยถือเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ควรดําเนินการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อความเป็นธรรมเมื่อเทียบเคียงลักษณะงานที่ปฏิบัติกับส่วนราชการอื่น เป็นต้น ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ
๓. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และสํานักงานศาลยุติธรรมที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๐/๙๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแก้ไขการกําหนดจํานวนหนี้ที่อาจขอให้ฟื้นฟูกิจการ จากไม่น้อยกว่า
สิบล้านบาท เป็นยี่สิบล้านบาท เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๙

๕๕
๔๗
๓๗

๔๐
๒๐
๐
๗ ธ.ค. ๕๙

๑๓ ธ.ค. ๕๙

๒๐ ธ.ค. ๕๙

๒๗ ธ.ค. ๕๙

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
จํานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๘

๔๐๐
๓๐๐

๓๔๒
๒๙๑
๒๔๔
๒๒๕ ๒๓๙

๒๐๐
๑๐๐

๔๒๔

๓๒๐
๒๗๗ ๒๖๖
๒๓๓
๑๙๗

๓๕๕
๓๓๒
๓๐๖

๓๑๙ ๓๒๖

๓๒๓
๒๖๕ ๒๗๗
๒๓๙
๒๓๘ ๒๓๖ ๒๓๓๒๓๘
๒๓๓
๑๙๘

๑๐๘

๐
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๔

เดือน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๖๖ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๑๗ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
117เรื่อง (๕๙.๐๙ %)
วาระเพื่อทราบ ๑๑๗

วาระประธานแจ้
ง ๖ เรื่อง (๓.๐๓ %)
ป, 6

วาระอือ, ่น9 ๆ ๙ เรื่อง (๔.๕๕ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๖๖ เรื่อง (๓๓.๓๓ %)

––

66

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

๖๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๘๓ เรื่อง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๖๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๕๖ เรื่อง วาระจร ๑๐ เรือ่ ง
วาระเพื่อทราบ ๑๑๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๙๖ เรื่อง วาระจร ๒๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๒๐
๙๐
๖๐
๓๐

๙๖

วาระจร

๕๖
๒๑

๑๐

ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๙๘ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ดท.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
อส.
ศย.
ศป.
ตช.
สว.
ตผ.
สลธ.คสช.
อื่น ๆ

๓๖

๕
๑๔

๒
๕

๔

๔
๑
๑
๑
๑
๑

๐

๖

๖

๒๓

๗

๕

๑๓

๕
๕

๓

๒๐

๕
๗

๒
๒
๑๐
๔

๑๐

๒๐

๓๐

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

๖๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

๕๐

จํานวนเรื่อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีทจี่ ําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๖๐ เรื่อง
๘๐.๘๐ %
เรื่องกฎหมาย
๓๘ เรื่อง
๑๙.๒๐ %

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๑๙ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๗๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
๑๑๙ เรื่อง
119
๖๐.๑๐ %
60.10%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่กัสบอดคล้
องกับฐบาล
นโยบายรั
นโยบายรั
๗๙ฐบาล
เรื่อง
79 %
๓๙.๙๐
39.90%

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๔๐

๓๑

๓๐
๒๐
๑๐
๐
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

๒๔

๑๙
๑๒

๕

๒

๑
(๑)

๘

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

๑๔

(๖)

(๗)

๒

(๘)

(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ เรื่อง

๖๙

๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๓๘

๔๐
๓๐

๒๒

๒๗

๒๕

๒๐
๑๐
๐

๕
(๑)

(๒)

(๓)

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

๒

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๑๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ
ภาคเหนือ
จํานวน ๓ เรื่อง
๒๑.๔๓ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๖ เรื่อง
๔๒.๘๖ %

ภาคกลาง
จํานวน ๑ เรื่อง
๗.๑๔ %

ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง
๗.๑๔ %
ภาคตะวันออก
จํานวน ๓ เรื่อง
๒๑.๔๓ %

รวมทั้งสิ้น ๑๔ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๑๙
๑๖
๑๔ ๑๒
๑๓ ๗ ๙
๒๐ ๑๓
๘
๗
๖
๗
๔
๔ ๒ ๔ ๒ ๒
๔
๑๐
๔
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตช. อส. หน่วยงาน

๗๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

๑๒.
๑๓.
๑๔.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทํา ๔๘๖๙๔/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
๔๘๖๙๑/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๘๗๐๕/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๘๔๒๒/๕๙ [๒๗/๑๒/๒๕๕๙]
(การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ๔๗๒๙๐/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
(ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....)
ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (แนวทางปฏิบัติ ๔๗๘๘๖/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
ในการเสนอร่างกฎหมาย)
ร่า งพระราชบัญ ญัติโ รคจากการประกอบอาชีพ และสิ ่ง แวดล้อ ม ๔๗๘๕๔/๕๙ [๒๐/๑๒/๒๕๕๙]
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ๔๖๔๖๕/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
[ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ ๔๖๕๖๐/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
[ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๔๖๘๕๐/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) ๔๖๘๗๙/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และ
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการกําหนดให้ข้าราชการตุลาการ
ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ
หกสิบห้าปี)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๖๘๘๗/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ๔๗๐๔๐/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๔๖๘๖๖/๕๙ [๑๓/๑๒/๒๕๕๙]
ชื่อเรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๕๘๑๓/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง ๔๖๐๘๘/๕๙ [๐๗/๑๒/๒๕๕๙]
การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติทสี่ ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

ฉบับ
๔๐
๔๐

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๒๙ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รวม

๗๓

ประเภทกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราช
บัญญัติ
๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
กําหนด กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง
๑

ระเบียบ

ประกาศ

๑

๑
๑
๒
๑

๒
๑
๕
๑

๑
๑

๑
๒

๑
๓

๑
๗

๕

๑๑

๑

๑
๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

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

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
อส.
ศย.
ศป.
ตช.
สว.
ตผ.
สลธ.คสช.
อื่นๆ

ชื่อเต็ม
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๔

