คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้ง เป็น ต้น ดังนั้น มติคณะรัฐ มนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรีประเภท
วาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Govermment Application Center : GAC) และระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(G - News) และแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้
จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํา งานของรัฐ บาล
จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๔๑๓๐/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๑

๕๘๔๒/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๑

๓๖๕๑/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๒

๔๐๖๗/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๒

๕๓๐๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๓

๕๘๖๙/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๓

๖๗๘๒/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
ว(ล) ๖๗๒๙/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๔
๔

๕๙๔๑/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๕

๔๐๔๓/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
รายงานผลการจัดทาสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง
รายงานผลการลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ๓๙๔๖/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
กับประเทศญี่ปุ่น
ผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ ๓๙๕๗/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

๕
๖

ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์" หรือ "พระพุทธโอสถ"

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ร่ างบั น ทึก ความเข้ าใจระหว่ างรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจัก รไทยกั บรั ฐ บาลแห่ ง
สาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด
ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการ
แปรรูปสัตว์น้า
ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ
แหล่งผลิตและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ (สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๙
การดาเนินกิจการของคนต่างด้าวในประเทศไทย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

๖

-๒ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์
ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๙
ความคืบหน้าการสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016
ภารกิจการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวตลาดยุโรปและการประชุม
การท่องเที่ยวอาเซียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สรุปผลการประชุมเต็มคณะของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๘
และการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓
ผลการเยือนประเทศกัมพูชาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์
เมษินทรีย์)
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีศรีลังกา
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สาหรับการประชุมสุดยอดผู้นาสหรัฐฯ–
อาเซียน
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐมอลตา (รายงานผลการประชุม
SeaWeb Seafood Summit)
การดาเนินการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
การต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้าย
ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสาหรับดาเนินโครงการ ASEAN-German
Programme on Response to Climate Change in Agriculture and Forestry
(GAP-CC), Module II : Forestry and Climate Change (FOR-CC)
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน
ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองดาวอส
สมาพันธรัฐสวิส
สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd
Meeting of Mekong River Commission Council)
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

๓๖๙๑/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๗

๔๐๔๗/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๓๙๔๘/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๘
๘

๔๘๗๒/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๙

๔๗๓๕/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๔๘๗๐/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๑๐
๑๐

๕๐๗๔/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๕๐๙๖/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๔๙๔๒/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๑๑
๑๑
๑๒

๔๙๘๖/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๑๒

ว ๔๒/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๕๗๐๖/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๑๓
๑๓

๕๘๒๙/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๑๓

๕๙๙๖/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๑๓

๕๘๓๖/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๑๔

๕๙๒๔/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
๖๔๙๗/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๑๔
๑๔

๖๕๓๗/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๑๕

๖๕๔๕/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๑๕

๖๓๗๑/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๑๖

๖๖๔๐/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๑๗

-๓๖๗๔๒/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๖๗๙๘/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๑๗
๑๗

๖๗๖๑/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๑๘

รายงานทบทวนสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของไทยภายใต้ ก ลไก Universal ๓๙๘๕/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
Periodic Review รอบที่ ๒
ขอความเห็นชอบการปรับรูปแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ๕๑๔๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๑๙

การบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
ความตกลงองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอของประเทศไทย
ในการขอจัดตั้งสานั กเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉิ นของอาเซียนบวกสาม
ในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้
กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๒
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอมริกา สมัยพิเศษ และผลการเยือนประเทศไทย
ของประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๑๙

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
การออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓๘๒๘/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๒๐

๕๔๑๓/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๕๙๒๖/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๒๐
๒๐

๖๗๒๑/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๒๑

๓.๒ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ปั ญ หา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ
การท่ องเที่ ยวที่ เ น้ น บริ ก ารทางเพศและเด็ ก และ
ปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ
ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกัน

-๔และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจั กรยานยนต์ในทาง และการควบคุม
สถานบริ ก ารหรื อ สถานประกอบการที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ
สถานบริการ

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ผลการดาเนิ นงานที่ผ่ านมาและกรอบการดาเนิ นงานระยะต่อไปของคณะกรรมการ ๕๑๓๙/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

๒๒

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืม เงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงทางวัฒ นธรรมดั้งเดิม
(WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC)
ของไทย ในปี ๒๕๕๙–๒๕๖๐
ผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี

๔๙๕๖/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๒๓

๖๖๗๕/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๒๔

-๕๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙- ๕๘๔๙/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
๒๕๖๓ (Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020)

๒๕

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริม ความเข้ม แข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ครบกาหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง
และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๙
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อ
เพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ ของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๖๘๗/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๒๖

๕๐๐๐/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๔๗๑๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๒๖
๒๗

๔๗๖๓/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๕๘๒๓/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๒๗
๒๗

๖๘๖๒/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๖๖๓๑/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๒๘
๒๙

-๖๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
ว ๓๖/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๒๙

ว ๓๗/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๕๐๖๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๓๐
๓๐

๕๑๒๓/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๓๑

ว ๕๗/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๓๑

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทาบัญชีของ SMEs [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม ๖๕๙๖/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๓๑

วงเงิ น งบประมาณและยุ ทธศาสตร์ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอความเห็นชอบโครงการของกระทรวงพาณิชย์และขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ....
การขยายระยะเวลาการจัดทารายละเอียดวงเงินและส่งคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ขอสนับ สนุน งบกลางเพื่อ ดาเนิน โครงการตามแผนพัฒ นาอาชีพ เกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ขอสนับ สนุน งบกลางเพื่อ ดาเนิน โครงการตามแผนพัฒ นาอาชีพ เกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒
ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

๔๐๕๔/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๓๒

๖๗๓๕/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๓๒

๕๑๕๖/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๓๓

๔๗๒๒/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๖๕๒๖/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๕๐๔๒/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๓๓
๓๔
๓๔

๖๕๖๑/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๓๕

๖๖๖๗/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๓๕

๖๖๓๘/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๓๖

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๘
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๘
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
จังหวัดเลย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยตามนโยบายรัฐบาล

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล

-๗๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๓๙๕๐/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๖๘๓๐/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๓๗
๓๗

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย [ร่างพระราชกฤษฎีกา ๕๒๑๔/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้]
การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ [ร่างพระราชกฤษฎีกา ๕๐๙๑/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนดกิจการ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ]

๓๘

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕)
รายงานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี

๓๙

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร เพื่อปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

๖๕๗๘/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๓๙

๓๘๐๑/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๓๙

๔๙๘๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๔๐

ว(ล) ๕๘๗๑/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
๖๖๕๗/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๔๑
๔๑

๖๗๘๖/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๖๗๓๓/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๔๒
๔๒

๓๘๔๑/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๔๓

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
การว่าจ้างองค์กรให้ดาเนินการเพื่อออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่
(AOC Re-certification)
ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สาหรับโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ–ตลิ่งชัน
การแก้ไขปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศ
รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการร่วมลงทุนตามรายการโครงการในกิจการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๒ (Project Pipeline) ของกระทรวงคมนาคม
แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

-๘๔๐๓๙/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๔๓

๔๙๗๙/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๔๔

๖๖๖๑/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๔๔

๔๗๖๑/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๔๕

๔๙๒๙/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๔๕

๕๙๑๘/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-รัสเซีย
๖๘๒๔/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง ๕๙๓๔/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

๔๗
๔๗
๔๗

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกาหนดในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทบทวนวิธีการดาเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่ม
มันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลัง
ปี ๒๕๕๘/๕๙
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคการเกษตร

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้มี คุณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และสรุปภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Policy Loan)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Mega Dive) ระดมความคิดเห็นการพัฒนาความสามารถ ๔๗๕๙/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
ในการแข่งขันของไทย

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม

๔๘

-๙๗.๔ เร่ งพั ฒนาความเชื่ อ มโยงด้ านการขนส่ งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เ ศษโดยเริ่ม จากด้ านการค้ า
ชายแดน
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๓๘๑๑/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๓/๒๕๕๘
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนา ๓๘๔๖/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้น ที่โ ครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC) ครั้งที่ ๕ และ
ผลการประชุมสามฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ๖๘๕๕/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๔๘
๔๙

๔๙

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๖๗๑๓/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๕๑

ขออนุมัติการดาเนินงานและงบประมาณ "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ๔๐๗๕/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)"

๕๒

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่ งเสริม และผลั กดั นการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริม ให้โครงการลงทุ นขนาดใหญ่ของประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุง และจั ด เตรี ย มให้มี โครงสร้ างพืนฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม

- ๑๐ ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

ว ๔๑/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๕๓

๔๐๘๘/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๕๓

๔๙๘๔/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๕๖๙๔/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
๖๓๗๓/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๖๖๕๐/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๕๔
๕๔
๕๕
๕๕

ว ๓๕/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
ว ๔๐/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
ว ๕๓/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
ว ๖๒/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๖๗๑๙/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๕๗
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๓๘๗๔/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๖๑

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่ งเสริม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ขออนุ มั ติ โ ครงการเพิ่ ม เติ ม ภายใต้ ก รอบโครงการเงิ น กู้ เพื่ อ การพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘
ของกรมทางหลวงชนบท
สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๐
สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๑
สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๒
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) [เรื่อง รายงานผลการดาเนินการ
ของส่วนราชการ จาแนกตาม ๓๗ ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ]
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับผลกระทบจากปัญหาการบินพลเรือน ความคืบหน้า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการดาเนินการของศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel)

- ๑๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกหรือ
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งของข้าราชการตารวจซึ่งมีอานาจหน้าที่
ในการสอบสวน
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่างรัฐธรรมนูญ
การดาเนินการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
รายงานสถานะการใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
สรุปผลการจัดหางาน "พม. ตลาดน้าใจ วิถีไทยผดุง โอกาส เกียรติ กาลังใจ คนไทยรัก
และเกื้อกูลกัน"
การแถลงข่าวโครงการ "Thailand Moving Around the Globe on NBT World"
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center : GAC) และ
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G - News)
แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
แนวทางการปฏิรูปการจัดทางบประมาณ
การแต่งตั้งโฆษกหน่วยงาน (เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือรวม ๔ หน่วยงาน)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๔ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคมธันวาคม ๒๕๕๘)
การดาเนินการโครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด "ของขวัญปีใหม่
จากรั ฐบาลไทย น าความเป็ นไทยสู่ ใจประชาชน" ในปี ๒๕๕๙ ของกระทรวง
วัฒนธรรม
แนวทางการจัดทาสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๔๑๔๔/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๖๑

๔๗๓๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๖๑

๕๗๗๔/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๖๒

ว(ร) ๒๙/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๔๐๘๔/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๔๙๙๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๖๗๗๔/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๓๙๐๑/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๕๒๙๖/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๕๙๗๘/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
ว ๓๒/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๖๐๖๘/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
ว ๓๙/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๔๙๕๔/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๖๒
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๕
๖๖
๖๖
๖๖
๖๖
๖๗

๔๙๕๒/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๔๙๖๖/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๖๗
๖๗

๕๐๕๓/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๖๘

ว ๔๓/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๖๐๕๕/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]
ว ๕๕/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๖๘
๖๙
๗๐

๕๖๙๓/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๗๐

๕๘๔๓/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๗๑

ว ๕๔/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๗๑

- ๑๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๑)
หนังสือขอบคุณจากเด็ก ๆ
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๖๕๕๖/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๑

๖๗๓๐/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๖๗๒๗/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
ว ๕๘/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]
๖๕๗๐/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๒
๗๒
๗๒
๗๒

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ....
โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกาหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกากับสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและอนุกรรมการ
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจา
ตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๗๕๖/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

๗๓

๔๙๐๗/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๕๐๐๕/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๗๓
๗๓

๖๗๙๒/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๔

การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ

ว ๖๓/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๔

ข้ อเสนอแนะเพื่ อ ป้ องกั น การทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ รกิ จร้ านเกมและ ๔๘๕๘/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
อินเทอร์เน็ต
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่ (ของคณะกรรมการ ๔๘๖๓/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
ป.ป.ช.)

๗๔

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริ มสร้ างระบบคุ ณธรรมในการแต่ งตั งและโยกย้ าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัด ให้มีกฎหมายเพื่อ ให้ครอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

๗๕

- ๑๓ ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
รวม ๔ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจานองเรือที่อยู่ระหว่าง
การต่อ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุง
อานาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง (ก.ศป.)]
แผนงานในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับ
การจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม )
กรอบระยะเวลาในการจัดทากฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กั บความตกลงระหว่ างประเทศ เป็ นอุ ปสรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดีทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

๔๒๔๘/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๔๑๑๔/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๔๒๙๒/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๕๔๒๑/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]

๗๖
๗๗
๗๗
๗๗

๖๐๖๐/๕๙ [๑๖/๐๒/๒๕๕๙]

๗๘

๖๔๓๖/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๘

๖๔๔๐/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๘

๖๘๑๓/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๙

๖๗๗๖/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๗๙

ว ๕๙/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๘๐

- ๑๔ ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

-  -

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

๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๕

๘๖
๘๗
๘๘
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดลักษณะของเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ปี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชนิด ราคา โลหะ อัตรา
เนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคา ๒๐ บาท เพื่อเป็น
ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง เหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์" หรือ "พระพุทธโอสถ"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) รายงานว่า ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดาริให้จัดสร้าง “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ”
หรือ “พระพุทธโอสถ” เป็นพระพุทธรูปประจาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้มีพระดาริให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก
“พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” หรือ “พระพุทธโอสถ” เพื่อมอบให้ประชาชนที่ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
จัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความร่วมมือ
ในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วย
ความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการกาหนดกรอบความร่วมมือในภาพกว้างระบุขอบเขตความร่วมมือร่วมกันในทุกมาตรการ ทั้งด้านการลดอุปสงค์ และ
อุปทานของยาเสพติด การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ
รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของทั้งสองประเทศ ได้แก่ การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และการควบคุมการปลูกพืชฝิ่นอย่างถูกกฎหมาย
จากฝ่ายอินเดีย และความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกจากฝ่ายไทย
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด
ของไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ นายณรงค์
รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของไทย ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมสามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
๑.๑.๑ กิจการประมงทะเล (เดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ขยายเวลาเป็น ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยให้อยู่ในประเทศและทางานได้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๑.๑.๒ กิจการแปรรูปสัตว์น้า (เดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขยายเวลาเป็น ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยให้อยู่ในประเทศและทางานได้ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีออกประกาศกาหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมการดาเนินการดังกล่าว
๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
และกิจการแปรรูปสัตว์น้าที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่และที่จะออกประกาศใหม่ ให้แรงงานต่างด้าวที่อายุต่ากว่า ๑๘ ปี อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในฐานะผู้ติดตาม และให้สามารถเปลี่ยนนายจ้างไปทางานอื่น ๆ ได้
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้าง
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งกาหนดให้แรงงานต่างด้าวที่อายุต่ากว่า ๑๘ ปี ไม่สามารถทางานในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การแปรรูปสัตว์น้าและทางานในเรือประมงทะเล

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. ยกเว้นกรณีที่ขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาระยะเวลาการผ่อนผั นให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
รวมทั้งปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดาเนินการต่าง ๆ ในกรณีการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม (IUU) ได้ตามความเหมาะสม นั้น ให้กระทรวงแรงงานนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
๔. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ที่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการประสาน
ขอความร่วมมือประเทศต้นทางให้เร่งรัดการรับรองสัญชาติแรงงานต่างด้าวดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุ มั ติโครงการเสริ มสร้ างและยกระดั บ ความร่ วมมื อกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ านในการยุ ติแหล่ง ผลิตและท าลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทาลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ โดยการจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามโครงการฯ
รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กันเงินงบประมาณดังกล่าวไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว
ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จานวน ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน
๒,๐๐๘,๐๐๐ บาท ราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จานวน ๓,๕๒๒,๐๐๐ บาท
๑.๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอานาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรม
ภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิต
และทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนแต่ละประเทศเพื่อให้
มีการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับการจัดสรร
๒. ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (นายนิโคไล ปาตรูเชฟ) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคง ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (นายเยฟกินี่ ลูคยานอฟ)
เป็นประธานร่วม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนทางด้านการข่าวกรอง อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ การก่อการร้าย การฟอกเงิน และด้านการทหาร
๒. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าเยี่ยมคารวะและได้หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กระทรวงกลาโหม โดยหารือกัน
ในประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านภัยคุกคามทางศาสนาในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพัน ธรัฐรัสเซียเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรี ในวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยได้มีการพูดคุยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซีย ที่จะครบรอบ ๑๒๐ ปี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี
๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบขั้นตอนการนาเข้าแรงงานเวียดนาม และเห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ การรายงานตัวเพื่อขออนุญาตทางาน
โดยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เคยทางานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ๒ กลุ่ม
[กลุ่มที่ถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้] กาหนดให้สิ้นสุดการทางาน
ในวันเดียว คือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานอย่างถูกกฎหมาย
ซึง่ ได้จดทะเบียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง ๒ ระยะ
๑.๒ การให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในทุกประเภทกิจการทางานได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ปี และจะต่ออายุการทางานอีกได้ครั้งละ
๒ ปี ไม่เกิน ๔ ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งการต่ออายุแต่ละครั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กรมการจัดหางานกาหนด
๑.๓ การยกระดับสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นสานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
จัดการแรงงาน
๑.๔ การกาหนดคานิยามกิจการแปรรูปสัตว์น้าเพิ่มเติม โดยกาหนดคานิยามของการแปรรูปสัตว์น้าให้รวมถึง
การคัดแยกปลา และสัตว์น้าอื่น ๆ
๑.๕ การออกกฎกระทรวงกาหนดรูปแบบใบอนุญาตทางาน โดยให้กระทรวงแรงงานปรับปรุงกฎกระทรวง
เพื่อกาหนดรูปแบบใบอนุญาตทางานให้มีลักษณะและข้อความสอดคล้องตรงกับที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรชมพู โดยให้มีผลย้อนหลัง
ครอบคลุมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการดาเนินการกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพู ชา
หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้จัดทาทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทางานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. ยกเว้นกรณีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ให้กระทรวงแรงงานดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อน รวมถึงให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ภายใต้ระบบการนาเข้าภายใต้ข้อตกลง (MOU)
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการ แล้วจึงนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓. ในระยะต่อไปให้กระทรวงแรงงานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติให้เป็นระบบ
และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการแรงงานต่างด้าวของประเทศ รวมทั้งให้พิจารณากาหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ ได้รับ
การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และที่ได้รับอนุญาตให้ทางานทุกสัญชาติ (เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) มีกาหนดระยะ
เวลาสิ้นสุดพร้อมกันด้วย
๔. เนื่องจากรัฐบาลได้รับการร้องขอจากประเทศเพื่อนบ้านให้พิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่ทา งาน
ในประเทศไทยสามารถทางานอื่นได้ ดังนั้น จึงให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความเหมาะสมในการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถทางานประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วได้ เช่น งานบริการ
โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับแรงงานชาวไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินกิจการของคนต่างด้าวในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวอย่างมาก ประกอบกับมีคนต่างด้าวเข้ามาประกอบ
กิจการต่าง ๆ ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายและโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายผ่านตัวแทน (nominee)
ดังนั้น การประกอบกิจการใด ๆ หรือการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียวในประเทศไทยจะต้องยึดหลักการให้เจ้าของกิจการที่แท้จริง
เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยมิให้คนต่างด้าวเป็นเจ้าของกิจการหรือถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินผ่านทางตัวแทน (nominee) ซึ่งเป็นบุคคล
มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงมีมติ
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๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑. ให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามหลักการ
ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดาเนินกิจการของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามหลักการ
ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งดาเนินการตรวจสอบและควบคุมการประกอบกิจการของคนต่างด้าวในประเทศไทยอย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะบริษัทเกี่ยวกับ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ บริษัทเกี่ยวกับการให้บริการรถตู้โดยสาร หรือการเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านการเกษตรในท้องถิ่น

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
เบลารุสว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร ซึ่งมีเนื้อหาความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยร่วม การซ่อมบารุงอาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และข้อมูลระหว่างกัน อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารที่จะนาไปสู่การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในอนาคต
๑.๒ ให้เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการ
จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการจัดทาสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้การยางแห่งประเทศไทยนาเรื่อง รายงานผลการจัดทาสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง เสนอคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทยก่อนดาเนินการต่อไป โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางกับคู่ค้าฝ่ายจีน
SINOCHEM เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สินค้าที่ทาการซื้อขาย เป็นยางที่ผลิตไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันที่ได้ทาสัญญา ปริมาณซื้อขาย จานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน
เป็นยางแผ่นรมควันชั้น ๓ (RSS 3) จานวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัน ยางแท่ง (STR 20) จานวน ๕๐,๐๐๐ ตัน
๒. ราคายาง RSS 3 เป็นราคา F.O.B. เฉลี่ยย้อนหลัง ๒ เดือน
๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๓. ราคายางแท่ง STR 20 เป็นราคา F.O.B. เฉลี่ยย้อนหลัง ๒ เดือน
๔. ท่าเรือส่งมอบ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี ท่าเรือสงขลา และท่าเรือปีนัง มาเลเซีย
๕. คุณภาพสินค้า ร้อยละ ๙๐ เป็นยางที่ผลิตจากผู้ผลิตชั้นนาของประเทศไทยโดยผู้ซื้อเป็นผู้เลือก และยาง RSS 3
ร้อยละ ๑๐ ผลิตจากสถาบันเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GMP ยางแท่ง STR 20 ร้อยละ ๑๐ ผลิตจากโรงงานของการยางแห่งประเทศไทย
๖. การตรวจคุณภาพ ผู้ซื้อผู้ขายร่วมกันตรวจคุณภาพก่อนส่งมอบ
๗. ขั้นตอนการสั่งซื้อ ปริมาณการสั่งซื้อครั้งละ ๑๖,๖๖๗ ตัน บวกลบได้ร้อยละ ๒๐ จานวน ๑๒ ครั้ง ส่งมอบยาง
ครั้งแรกเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๘. การชาระเงิน เงื่อนไขการชาระเงิน L/C ๔๕ วัน
๙. อื่น ๆ กรณีมีข้อโต้แย้ง หากทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงเองไม่ได้ ใช้ Singapore International Arbitration Center
เป็นคนกลาง และสัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมาย English law
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมลงนามความร่วมมือฯ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ซึ่งในการลงนามความร่วมมือทวิภาคี JCM
กับประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงมาสู่ประเทศไทย และสร้างโอกาสในการเป็น
ฐานการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงต่อไปในอนาคต การกระตุ้นการลงทุนในประเทศไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน
การดาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการดาเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกจากประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนผลประโยชน์ร่วมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
ไปสู่เศรษฐกิจ สังคมคาร์บอนต่า ตามนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ นอกจากนี้ ภายใต้กลไก JCM ประเทศญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุน
ความรู้ทางเทคโนโลยีและงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าโครงการ โดยโครงการของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกในปี ๒๕๕๘
มีจานวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในโรงงานทอผ้า (๒) โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ (๔) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา และ (๕) โครงการติดตั้งระบบผลิต
พลังงานร่วม (ไฟฟ้าและความร้อน) สาหรับโรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซต์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่า
ในภาคอุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมอบหมาย
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามผลการประชุมดังกล่าวดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ การประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ ประเด็นที่ต้องดาเนินการ ได้แก่ การสนับสนุนการค้าระบบ
พหุภาคี การดาเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ การสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุม การบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตลาดภูมิภาคและตลาดโลก การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริม
วาระการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาค และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในกรอบเอเปค และระหว่างเอเปคกับองค์กรระหว่าง
ประเทศอื่น
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๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑.๒ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ ประเด็นที่ต้องดาเนินการ ได้แก่ การสนับสนุนการค้าระบบพหุภาคี
การดาเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ ยุทธศาสตร์เอเปคเพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ การต่อต้านการคอร์รัปชัน กรอบ
ความร่วมมือภาคบริการเอเปค การส่งเสริมการบูรณาการของเศรษฐกิจในภูมิภาค การบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และรายย่อย การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสามารถปรับตัวต่อความท้าทาย และการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของ APEC ในฐานะองค์กร
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเด็นการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อม ๕๔ รายการ (ที่พิกัดศุลกากร ระดับ ๖ หลัก) ให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕
ภายในปี ๒๕๕๘ มีสินค้าบางรายการที่พิจารณาไม่ปรับลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ ๕ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรที่ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าเป็นสินค้าสิ่งแวดล้อมหรือไม่
และเห็นควรปรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมกับการดาเนินงานในหัวข้อการส่งเสริมการบูรณาการของเศรษฐกิจในภูมิภาค
โดยเพิ่มกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงแรงงาน ในการติดตามและให้ความเห็นต่อการศึกษาเพื่อจัดตั้งเขตการค้ าเสรีอาเซียน-แปซิฟิก เพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าบริการในการดาเนินการส่งเสริมการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือภาคบริการของเอเปค และติดตามผลการดาเนินการ
จัดทาแนวทางการแข่งขันภาคบริการเอเปค ๒๐๑๖ (APEC Services Competitiveness Roadmap in 2016) รวมทั้งมอบสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา TiVA Database ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๐๑๘
สาหรับหัวข้อการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น ประเด็นการรับมือการขยายตัวของเมืองในข้อ ๗ หน่วยงานหลัก คือ กระทรวง
พลังงาน และการแก้ไขตารางสรุปการติดตามผลการหารือของนายกรัฐมนตรีกับผู้นาเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ระหว่างการประชุมผู้นา
เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ ในส่วนของประเทศรัสเซีย ประเด็นสาคัญที่ต้องติดตามข้อ ๑๑ การผลักดันบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติให้เป็นรูปธรรม ให้แก้ไขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เป็น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๙ (Draft Agreed Minutes of the 9th Meeting of the Joint
Commission on Economic, Commercial, Industrial, Technical, Agricultural and Scientific Cooperation between
the Islamic Republic of Iran and the Kingdom of Thailand) ระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับราชอาณาจักรไทย มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ดาเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/
หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุม
เตรียมการในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้แก่ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม
ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขอปรับข้อความบางประการ
ในร่างเอกสารผลลัพธ์ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ความคืบหน้าการสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบความคืบหน้าการสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 กาหนดการและสถานที่
ในการจัดงานในวันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แจ้งว่า สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้ตอบรับให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแล้ว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาร่างความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ขึ้น เพื่อพิจารณา
ร่างความตกลงดังกล่าว ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปี ๒๕๕๘ จานวน ๓๐๐ ล้านบาท ไปดาเนินการ
โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว
ให้สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนนาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
๒. เห็นชอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ITU Telecom World 2016 โดยให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสานักงบประมาณ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว
ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๓. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมการจัดงาน ITU Telecom World 2016 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
๔. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรนานโยบายสาคัญ
ของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนางานด้านดิจิทัลของไทยเผยแพร่และชักจูงต่อนักลงทุนต่างประเทศอีกทางหนึ่ งด้วย โดยให้คานึงถึง
ความประหยัด และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ภารกิจการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวตลาดยุโรปและการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว
ตลาดยุโรป ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน และการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism
Forum : ATF 2016) ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวตลาดยุโรป ได้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในงาน Networking
Lunch เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเอเชียของชาวสเปน และได้นาเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ซึ่งเป็น
ตลาดนักท่องเที่ยว Hi-End เช่น ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด “พลัส” และประชุมร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวใหญ่ของ
ประเทศสเปน (Confederation Espanola de Agencias de Viajes : CEAV) เกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมประจาปีสมาชิก
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้นาทางความคิดของสเปน (CEAV Congress 2016) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทย
๑.๒ การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน มีประเด็นสาคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียน
ฉบับที่ ๒ (ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๕) เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพบนอัตลักษณ์และตัวตนของแต่ละประเทศ สร้างการท่องเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบยั่งยืนและกระจายรายได้บนความสมดุลของรายได้ประชาคมและสิ่งแวดล้อ ม (๒) โครงการอาเซียน ๕๐ ปี ได้ใช้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

โอกาสในการฉลอง ๕๐ ปีอาเซียนในปี ๒๐๑๗ โดยเปิดตัวการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในอาเซียน Single Tourism Destination
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน โดยการมอบรางวัลสถานประกอบการมาตรฐานอาเซียน
และอาเซียนโฮมสเตย์อาวอร์ด (๓) การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
และเจรจาความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศอินเดีย และ (๔) การประชุมทวิภาคีกับ ๔ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางการท่ องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย-กัมพูชา ทั้งทางบกและทางน้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกี่ยวกับ
การจัดทาความตกลงด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนสร้างโรงแรมและพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันที่หมู่เกาะในเมืองมะริด และ
แหล่งท่องเที่ยวภูเขาที่มีหิมะในรัฐว้า สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางเรือสาราญและการท่องเที่ยวเพื่อ
แลกเปลี่ยนของกลุ่มเยาวชนร่วมกัน
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทาแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น
ให้จัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวจาแนกตามภูมิภาคในลักษณะของภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นต้น และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ก่อนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนต่อไป สาหรับระยะยาว ให้จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินการ
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทาสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไป
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชนในการบูรณาการทางานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมเต็มคณะของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๘ และการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมเต็มคณะของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๘ และการประชุม
ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมเต็มคณะของการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๘ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้กล่าว
สุนทรพจน์ต่อที่ประชุมซึ่งส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ (๑) การประชุม
ระดับสูงว่าด้วยวาระการศึกษา สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ที่ประชุมได้มีการรับรองกรอบการดาเนินงานด้านการศึกษาสาหรับปี ค.ศ. ๒๐๓๐
และการเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณให้กับงานด้านการศึกษามากขึ้น โดยกาหนดสัดส่วนไว้ร้อยละ ๒๐-๒๕
ของงบประมาณทั้งหมด (๒) การประชุมคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ทั้ง ๕ สาขา ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณและแผนงาน
ของทั้ง ๕ สาขา ได้แก่ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวัฒนธรรม และสาขาสื่อสารมวลชนและสารสนเทศ
(๓) การประชุมเวทีผู้นา (Leaders’ Forum) ผู้นาประเทศได้มีการปราศรัยในหัวข้อ “บทบาทเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ขององค์การ
ยูเนสโกในการดาเนินการด้านพหุภาคี และการดาเนินการภายหลังปี ๒๕๕๘ ในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมทั้งการอภิปราย
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การ รวมถึงการฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งองค์การยูเนสโก และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี ๒๐๑๕
๒. มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
๒.๑ ยูเนสโกได้มีมติร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสาคัญ /เหตุการณ์ที่สาคัญ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๗ จานวน ๒ ราย
คือ (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และ (๒) เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล ) ซึ่งมี
ผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อายุครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ในปี ๒๕๖๐
๒.๒ ยูเนสโกได้มีมติรับรองให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (International
Training Centre on Astronomy under the Auspices of UNESCO) ที่เชียงใหม่ ซึ่งจะถือเป็นศูนย์อบรมที่จะดาเนินการ
ภายใต้กรอบงานยูเนสโก ที่เน้นเรื่องดาราศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นศูนย์แรก ซึ่งจะได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างองค์การ
ยูเนสโกและรัฐบาลไทยต่อไป
๒.๓ ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลของยูเนสโก จานวน ๓ คณะ
คือ (๑) สภาระหว่างรัฐบาลของสานักงานระหว่างประเทศด้านการศึกษา (International Bureau of Education : IBE) (๒) คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน (Information for All Programme : IFAP) และ (๓) คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยโครงการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Management of Social Transformations : MOST)
๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ (The 3rd ASEAN Ministerial
Meeting on Disaster Management : AMMDM) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster
Management : ACDM) และศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (the ASEAN Coordinating Centre
for Humanitarian Assistance on disaster management : AHA Centre)
๒. เห็นชอบในหลักการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
(Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside
Region) ซึ่งสานักเลขาธิการอาเซียนจะนาเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ เพื่อให้ผู้นาอาเซียนรับรอง ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวร่างขึ้นเพื่อผนึกกาลังระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้เสีย
ในอาเซียนในการตอบโต้กับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั้งในและนอกภูมิภาค
๓. เห็นด้วยในหลักการให้แต่ละประเทศสมาชิกเพิ่มการบริจาคให้กองทุนอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติและบรรเทา
เหตุฉุกเฉิน (The ASEAN Disaster Management and Emergency Relief : ADMER Fund) โดยความสมัครใจ และการเพิ่มอัตรา
ค่าสมาชิก AHA Centre
๔. รับรองคู่มือการใช้ปลอกแขนอาเซียน (ASEAN Armbands) และให้ใช้ปลอกแขนอาเซียนในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การฝึกด้านการตอบโต้ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมทั้งภายในและภายนอกภูมภิ าค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเยือนประเทศกัมพูชาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการเยือนประเทศกัมพูชาของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ
ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ และเพื่อดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริม
การค้าการลงทุนของไทยในอาเซียนเชิงรุก สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา
(นายซุน จันทอล) ณ กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับสินค้าผ่านแดนจากกัมพูชาไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และ
ความสมดุลทางการค้า
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาร่วมกันกล่าวปาฐกถา ซึ่งมี
นักธุรกิจกัมพูชาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า ๒๐๐ คน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงนโยบายของไทย
ที่ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกัมพูชาเป็นประเทศที่ไทยให้ ความสาคัญ สาหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา
ได้กล่าวถึงมาตรการสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติของกัมพูชา และข้อจากัด เช่น ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม และอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน
และต้องการให้ไทยมาลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมระดับกลาง ธุรกิจท่ องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน
Top Thai Brands 2016 ณ กรุงพนมเปญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นงานที่ส่งเสริมการขยายตราสินค้า
และบริการของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุน โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกคูหาในงานฯ
จานวน ๒๓๘ บริษัท รวม ๓๒๘ คูหา ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการขายในงานและสั่งซื้อใน ๑ ปี จะอยู่ที่ ๕๐๐ ล้านบาท
๔. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนไทยหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนกัมพูชาในเสียมราฐ
โดยแสดงความตั้งใจที่จะขยายการค้าและการดาเนินธุรกิจของไทยในกัมพูชา ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ระหว่างกัน
๕. สาหรับการเยือนกัมพูชาในครั้งนี้ ได้เห็นโอกาสของการขยายการค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชาอย่างมาก
การปรับปรุงมาตรการและกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า และปรับทัศนคติของฝ่ายไทยจะกระตุ้นให้การค้าไทย-กัมพูชา
มีโอกาสขยายตัว ๓ เท่า ภายใน ๕ ปี

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีศรีลังกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายไมตรีปาละ สิริเสนา
ประธานาธิบดีศรีลังกาในฐานะแขกของรัฐบาลตามคาเชิญของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งการเยือนครั้งนี้
ตรงกับโอกาสการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับศรีลังกา ที่ครบรอบในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ โดยสาระสาคัญของการเยือนได้มีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและการหารือข้อราชการเต็มคณะเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์
ในภาพรวม ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว
ความร่วมมือด้านการเกษตรและการประมง ความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี นอกจากนี้ ประธานาธิบดี
ศรีลังกาและรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาทางธุรกิจ ไทย-ศรีลังกา (ThailandSri Lanka Business Forum) ที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จัดงานสัมมนาดังกล่าวขึ้น
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ในงานมีคณะนักธุรกิจไทยและศรีลังกาเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน
มีกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับศรีลังกาในสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมอบหมาย
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่อนที่จะดาเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในภายหลัง โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานรัฐบาลศรีลังกาให้มีหนังสือขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Formal Request) ถึงสานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๐๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการประชุมไปปฏิบัติ
และติดตามความก้าวหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการลงนามในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. ๒๐๑๕ ว่าด้วยการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน และอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก รวมทั้งรับรองเอกสารอื่น ๆ อีก ๑๗ ฉบับ นอกจากนี้ ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา
ยินดีกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน การประกาศวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา
ซึ่งกาหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) และได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้
การก่อการร้าย ความสัมพันธ์กับคู่เจรจาในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และการเจรจาจัดทาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค
๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอให้อาเซียนเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อความเป็นเอกภาพและความสามารถ
รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและการลงทุน การส่งเสริมศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย การเสริมสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร การส่งเสริมความร่วมมือ
ทางทะเล การแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี ๒๕๖๓ และการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียน
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม กระทรวงพาณิชย์
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีความเห็นเพิ่มเติมต่อ
ประเด็นการมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในเรื่องสังคม
และวัฒนธรรม ประเด็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้มแข็งให้แก่ชุนชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติ และ
ประเด็นการมีส่วนร่วมของสหประชาชาติในการลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการภัยพิบัติ และเพิ่มเติมหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งสินค้าข้ามแดน ซึ่งเป็นประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างกระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของประเด็นไซเบอร์จาเป็นที่ไทยต้องเสริมสร้างขีดความสามารถภายในประเทศ
และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาประเทศในการรับ มือกับปัญหาภัยทางไซเบอร์ สาหรับประเด็น
๑๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

การร่วมมือเพื่อต่อต้านความรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่ต้นตอผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างกันอย่างทันการณ์ ไทยควร
สนับสนุนให้ประเทศอาเซียนร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือในอาเซียน
เรื่องการบริหารจัดการชายแดนโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองระหว่างกันเป็นความท้าทายทางความมั่นคงเฉพาะหน้า
ของไทย และเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนควรมีการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์
ผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบ ส่งผลให้เกิด
ความชัดเจนและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานในระดับปฏิบัติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สาหรับการประชุมสุดยอดผู้นาสหรัฐฯ–อาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดผู้นาสหรัฐอเมริกา-อาเซียน หลักการซันนีแลนด์ (Sunnylands
Principles) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปผลการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสาคัญเป็นการย้าถึง
เจตนารมณ์ของอาเซียนและสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และอนุมัติ
ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวง
การต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนถ้อยคา
บางประการในร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ประเด็นที่ ๒ ๓ และ ๔ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ต่อไป
๒. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับท่าทีและการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่าง ๆ สาหรับการประชุมสุดยอดผู้นาสหรัฐอเมริกา-อาเซียน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแจ้งผลไปยังสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วนภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐมอลตา (รายงานผลการประชุม SeaWeb Seafood Summit)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรายงานผลการเข้าร่วมการประชุม SeaWeb Seafood Summit ระหว่างวันที่
๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐมอลตา โดยการประชุมมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสาคัญของการผลิตอาหารเพื่อบริโภคในอนาคต
ห่วงโซ่อุปทานและความยั่งยืนของอาหารทะเล การดาเนินงานในเรื่องกิจการประมงทะเล รวมถึงการบริหารจัดการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านแรงงานในภาคประมง และการค้ามนุษย์ โดยคณะผู้แทนประเทศไทยได้ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้บังคับ
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้แถลงคายืนยันของประเทศไทยในการทางานเพื่อสร้างจิตสานึก
ทางจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลจากประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นได้มีแถลงข่าวผลการประชุมโดยกล่าวถึง
ความเปลี่ยนแปลงในการทาประมงของประเทศไทยที่มีทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งต้องการให้การสนับสนุนและติดตามผลในระยะยาวต่อไป
๒. ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการบริหารจัดการแรงงานรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๒.๒ เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
๒.๓ จัดเตรียมระบบสวัสดิการสาหรับดูแลแรงงานต่างด้าว
๒.๔ จัดเตรียมแรงงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
๒.๕ สร้างความร่วมมือกับประเทศเวียดนามในการนาเข้าแรงงานประมงสัญชาติเวียดนามอย่างถูกกฎหมาย
๒.๖ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการทาการประมงร่วมกัน รวมทั้งการหาแหล่งในการทาประมงเพิ่มเติมด้วย
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๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ในเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน ซึ่งอาจดาเนินการในลักษณะ
ความร่วมมือระดับทวิภาคี และการรวมกลุ่มประเทศ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Sub-regional
Workshop on the Logical Framework Approach for TC Project Design ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่
๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/0/073 “Supporting Human Resource Development and
Nuclear Technology” (การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์) และสานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะได้
ดาเนินการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบ
และแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชีย (Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and
the Asian Development Bank) ที่หมดอายุลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดยกระทาผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างเลขาธิการอาเซียนและผู้อานวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชีย เพื่อให้โครงการความร่วมมือที่ยังคงดาเนินการอยู่ จานวน ๕ โครงการ สามารถดาเนินการต่อไปได้จนเสร็จสิ้น
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการในอีก ๒ ปีข้างหน้า ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)
และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Vision 2025) ที่ผู้นาให้การรับรองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบและรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๔๙ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการเรียกร้องให้รัฐสมาชิกที่มีขีดความสามารถดาเนินมาตรการที่จาเป็น
ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมาย
มนุษยธรรมและผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ ในการทวีความพยายามและการประสานงานมากขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย
รวมทั้งการเรียกร้องให้รัฐสมาชิกทวีความพยายามที่จะสกัดกั้นการเดินทางของนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่จะไปอิรักและซีเรีย และ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการให้เงินทุนแก่การก่อการร้าย และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกดาเนินการตามข้อมติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การก่อการร้ายดังกล่าวอย่างเต็มที่
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสานักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ
เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว
ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปด้วย
๑๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสาหรับดาเนินโครงการ ASEAN-German Programme on Response
to Climate Change in Agriculture and Forestry (GAP-CC), Module II : Forestry and Climate Change
(FOR-CC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสานักเลขาธิการอาเซียนถึง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (๒) ร่างความตกลงเพื่อการดาเนินการโครงการ ASEAN-German Programme
on Response to Climate Change in Agriculture and Forestry (GAP-CC), Module II : Forestry and Climate Change
(FOR-CC) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้อาเซียนมีการพัฒนาความร่วมมือและการจัดท่าทีร่วมกันในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะสนับสุนน
งบประมาณให้กับ Deuthsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) เป็นเงินจานวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ ยูโร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการของ GIZ รวมถึงการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนอื่น ๆ
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และ
รองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือความตกลงฯ เพื่อดาเนินการโครงการดังกล่าว
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ และให้เลขาธิการอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนลงนาม
ในเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ตามลาดับ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผู้แทนไทยที่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
ควรนาผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้จากโครงการฯ มาประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดาเนินการภายในของประเทศไทย เพื่อให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๒๐ ประเทศที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ในกลุ่ม C
อีก ๑ สมัย ซึ่งนับเป็น ๖ สมัยติดต่อกัน โดยมีวาระ ๒ ปี อย่างไรก็ตาม ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไป ประเทศไทยต้อง
ดาเนินการในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO อีกในอนาคต
๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่ IMO ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
มี ๓ เรื่อง คือ (๑) การดูแลผลกระทบจากการรั่วไหลของคราบน้ามันลงสู่ทะเล (๒) การแก้ไขปัญหาเรือล่ม และ (๓) การควบคุม
การขึ้นทะเบียนเรือให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาลังดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การพบและหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน
และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจด้านการจ้างงาน การพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และการสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุด้วยการปรับปรุง
กลไกการจ้างงานในตลาดแรงงานผ่านความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ
และสานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. การพบหารือกับ Mr. Kyoei Yanakisawa ประธานองค์กร IM Japan และคณะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหารือเรื่องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคของผู้ฝึกงานคนไทยในประเทศญี่ปุ่น และการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน
เพื่อรองรับการแก้ไขกฎหมายของรัฐบาลญี่ปุ่น รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานได้นาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการทางานให้มากขึ้น
๓. การพบหารือกับ Mr. Sadaki Tanaka ประธานบริษัท Bestex Kyoei Co.,Ltd. โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านแรงงานเพื่อให้นายจ้างมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุน
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ และพร้อมเดินหน้าเป็นศูนย์กลางด้านแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงหรือกลุ่มประเทศ CLMV
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐ และการประชุม ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐ (The Tenth WTO
Ministerial Conference : MC10) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุม MC10 ที่ประชุมสามารถสรุปผลลัพธ์การเจรจาในรูปแบบของปฏิญญาของรัฐมนตรี (Ministerial
Declaration) และมติของรัฐมนตรี (Ministerial Decision) ซึ่งครอบคลุม ๓ ประเด็นสาคัญ ได้แก่ เกษตร สินค้าฝ้าย และประเด็น
เกี่ยวกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) รวมถึงเรื่องต่อเนื่องจากการประชุม MC9 ได้แก่ การขยายเวลาการยกเว้นการเก็บอากร
ศุลกากรชั่วคราวสาหรับการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Customs Duties Moratorium on Electronic Transmissions) ภายใต้
แผนงานด้าน Electronic Commerce และขยายเวลาการยกเว้นการฟ้องกรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
๒. การประชุมกลุ่ม G-20 และกลุ่มเครนส์ (Cairns Group) สมาชิกส่วนใหญ่เห็นควรผลักดันให้มีข้อสรุปเรื่องการแข่งขัน
ด้านส่งออก (Export Competition) ได้แก่ การอุดหนุนส่งออก สินเชื่อเพื่อการส่งออก วิสาหกิจภาครัฐเพื่อการส่งออก และการให้
ความช่วยเหลือทางอาหาร สาหรับแนวทางการเจรจาเกษตรภายหลังการประชุม MC10 สมาชิกเห็นว่าจะต้องมีการเจรจาเกษตร
ต่อไป ทั้งในเรื่องการเปิดตลาดและการอุดหนุนภายในเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตร โดยให้คงหลักการการให้ความยืดหยุ่น
สาหรับประเทศกาลังพัฒนาเป็นสาคัญ
๓. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีกลุ่มอาเซียนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อกังวลที่อาจส่งผลให้การเจรจาไม่สามารถ
สรุปผลได้ภายในปี ๒๕๕๙ และเห็นพ้องว่าจาเป็นต้องมีเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political will) โดยให้ประธานคณะเจรจาประสานกับ
รัฐมนตรีอาเซียนได้โดยตรง ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถหาทางออกในระดับเจ้าหน้าที่ได้ โดยสามารถเดินทางไปโน้มน้าว
รัฐมนตรี (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) เพือ่ สร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial
Gathering : IMG) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์
(นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. ผลการประชุม IMG ที่ประชุมเน้นย้าความสาคัญของการปฏิบัติตามข้อมติการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก
สมัยสามัญ (Ministerial Conference : MC) ครั้งที่ ๙ (MC9) และครั้งที่ ๑๐ (MC10) เช่น การให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วย
การอานวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation : TFA) การแข่งขันการส่งออก (Export Competition)
ภายใต้การเจรจาเกษตร และสนับสนุนให้สมาชิกแสดงความยืดหยุ่นและเข้าร่วมหารือทั้งในประเด็นคงค้างภายใต้การเจรจารอบโดฮา
(Doha Development Agenda : DDA) เช่น สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และบริการในรูปแบบใหม่ และประเด็นใหม่อื่น ๆ
(New Issues) เช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การลงทุน (Investment) นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Competition
Policy) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Trade) เพื่อรองรับสถานการณ์การค้าของศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเปิดกว้าง
ให้ภาคธุรกิจ (ทั้งบริษัทข้ามชาติและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหารือของ
๑๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

WTO เพื่อความโปร่งใส ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ เม็กซิโก อินโดนีเซี ย ฮ่องกง เลโซโท จีน และคอสตาริกา ต้องการผลักดันให้
ระดับผู้นาประเทศ/ระดับการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมต่อการดาเนินงาน/ข้อตัดสินของ WTO อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น เสนอจัดการประชุม
ระดับสูงเพื่อหารือประเด็นขัดแย้งสูงเพื่อหาข้อสรุปก่อนการประชุม MC
๒. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์กล่าวสนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อมติการประชุม MC9 และ MC10
และให้มีการหารือประเด็นคงค้างภายใต้ DDA โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุผลการเจรจาที่เป็นรูปธรรม
และมีความสมดุล รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการหารือประเด็นใหม่อื่น ๆ ภายใต้ WTO ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับพหุภาคีที่มีหน้าที่
จัดทากฎเกณฑ์การค้าโลก เพื่อรองรับระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของสมาชิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Meeting of Mekong River
Commission Council)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Meeting of
Mekong River Commission Council) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. รับทราบข้อเสนอเพิ่มเติมของไทยที่จะให้คณะทางานประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกทาหน้าที่ศึกษาติดตาม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้าดอนสะโฮงของลาว โดยใช้ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่
รวมทั้งให้มีการเพิ่มพูนความร่วมมือในการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน
๒. อนุมัติสัดส่วนการจ่ายเงินสนับสนุนคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ ตามที่ไทยเสนอ
คือ ไทย ร้อยละ ๓๐ กัมพูชา ร้อยละ ๒๐ ลาว ร้อยละ ๒๐ และเวียดนาม ร้อยละ ๓๐ พร้อมทั้งกาหนดให้งบประมาณสนับสนุน
รวมจากประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานการศึกษาการจัดการและพัฒนาแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบ
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้าในแม่น้าโขงสายประธาน (Council Study) และให้มีการจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
เพื่อประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไป
๔. อนุมัติการปรับปรุงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วมเพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงาน
และความร่วมมือ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงาน สมัยประชุมต่าง ๆ การตัดสินใจ การสนับสนุนของหุ้นส่วนพัฒนา และบททั่วไป
๕. อนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ของสานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง แบ่งออกเป็น ๔ กอง คือ กองวางแผน
กองจัดการสิ่งแวดล้อม กองสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ และกองบริหารองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการความร่วมมือของปฏิญญา
หัวหิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประเทศสมาชิกให้คามั่นที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มแม่น้าโขง จากคณะกรรมาธิการฯ
ให้แก่ประเทศสมาชิก
๖. อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้า (BDS) บนฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ ค.ศ. ๒๐๑๖๒๐๒๐ ซึ่งระบุกรอบแนวทางในการใช้ การแบ่งปัน และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง
๗. อนุมัติแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐ มีสาระสาคัญเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้การจัดทาแผนระดับชาติ โครงการ และการจัดการทรัพยากรบนพื้นฐานมุมมองระดับลุ่มน้า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ความร่วมมือระดับภูมิภาค การตรวจติดตามด้านทรัพยากรน้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และการมุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งอนุมัติในหลักการต่อแผนการดาเนินงานประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๖
๘. รับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนแม่บทระดับภูมิภาค เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหาร
จัดการลุ่มแม่น้าโขงสู่ประเทศสมาชิก ซึ่งคณะมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒๐ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
๙. รับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลก ได้แก่ ความร่วมมือ
ด้านการบรรเทาภัยแล้งและน้าท่วมกับอาเซียน ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ากับออสเตรเลียและรัสเซีย รวมถึงความร่วมมือ
ด้านการประมง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเดินเรือ และไฟฟ้าพลังน้ากับองค์กรระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
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๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding between the Government
of the Kingdom of Thailand and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Technical
Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระยะยาวและยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการศึกษา
และโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนผู้ เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการฝึกอบรม รวมถึงความร่วมมือในรูปแบบอื่นที่ตกลงร่วมกัน เป็นต้น โดยจะกาหนดสาขาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับคาแปลร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ฉบับภาษาไทยซึ่งไม่สอดคล้องกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ และมีจานวนข้อบทไม่ครบถ้วน ควรตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาแปลร่างบันทึกความเข้าใจฯ อีกครั้งหนึ่ง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ไทยบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
ปีละ ๑๐,๐๐๐ ฟรังก์สวิส (๓๖๔,๕๖๘ บาท) เป็นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สาหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุน
องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๔๔๔,๕๖๗,๒๐๐ บาท
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ความตกลงองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสานัก
เลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้นาเรื่องความตกลงองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามและข้อเสนอของประเทศไทย
ในการขอจัดตั้งสานักงานเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๒ เสนอคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
สานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
สานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... เพื่อจะได้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับความตกลง
องค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๒ ต่อไป
๑๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอมริกา สมัยพิเศษ และผลการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งรัฐ
ปาเลสไตน์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงาน
๑. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ Sunnylands
เมือง Rancho Mirage มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม “ปฏิญญาซันนีแลนด์” (Sunnylands Declaration)
๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้าถึงท่าทีไทยต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี ความพร้อมของไทย
ที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธินิยมความรุนแรง และความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม [Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing]
และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
๑.๓ บริษัทชั้นนาของสหรัฐอเมริกาเสนอตัวที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
๑.๔ นายกรัฐมนตรีได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นายเหวียน เติ๊น สุง)
โดยประเด็นหลักที่ได้หารือกันคือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง การดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าทางการค้า
ด้านแรงงานเวียดนามในประเทศไทย และด้านการประมง
๑.๕ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทย ผู้แทนสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
และกลุ่มนักวิชาชีพไทยสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริกา โดยได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจะมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้แทนสมาคมฯ เพื่อศึกษาและผลักดันข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประเทศให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป
๑.๖ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะจัดตั้งศูนย์กลางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ๓ แห่ง เพื่อเป็นจุดประสานงาน
ในเรื่องเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอาเซียน ซึ่งอาจจะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
๒. ผลการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ เพื่อการเจรจาทางาน (Working
Visit) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง โดยนายกรัฐมนตรีสนับสนุน
การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอล และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง
ระหว่างกัน
๒.๒ ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือ Conference of East Asian Countries for Palestinian Development
(CEAPAD) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐปาเลสไตน์ในการสร้างให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน (๒) การจัดตั้ง
สถานเอกอัครราชทูตหรือมีคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศไทย และการจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านต่าง ๆ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกัน และ (๓) ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม CEAPAD
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น และยืนยันที่จะสนับสนุนทุนฝึกอบรมให้รัฐปาเลสไตน์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review รอบที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบความคืบหน้าของการจัดทารายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒
และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดผลักดันประเด็นคั่งค้างให้แล้วเสร็จก่อนการนาเสนอรายงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยความคืบหน้าการจัดทารายงานประเทศฯ รอบที่ ๒ กระทรวงการต่างประเทศได้ยกร่างรายงานโดยประมวลจากข้อมูลที่ได้รับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการจัดทารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ภายใต้กลไก UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) และหารือกลุ่มย่อยเพื่อหารือ
เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับความสนใจ หรือประเด็นห่วงกังวลในห้วงที่ผ่านมา กระบวนการจัดทารายงานเน้นการมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาสังคม ถือเป็นจุดแข็งของไทยตั้งแต่ UPR รอบที่ ๑ โดยร่างรายงานมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
(๑) กระบวนการจัดทารายงานที่เน้นสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม (๒) การดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาล แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การผ่านและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ กลไกสิทธิมนุษยชน
ระดับประเทศและภูมิภาค การเข้าเป็นภาคีและถอนข้อสงวนต่ออนุสัญญาต่าง ๆ (๓) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม สิทธิของกลุ่ม (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หนีภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง) และสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง โดยเน้นข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับจากการนาเสนอรายงานประเทศฯ รอบที่ ๑ และ (๔) สิ่งท้าทาย การแก้ไข
ปัญหา ทิศทางในอนาคต และการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจะเร่งรัดผลักดันประเด็นที่คั่งค้าง
ให้แล้วเสร็จ
๑.๒ เห็นชอบต่อร่างรายงานประเทศฯ รอบที่ ๒ และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศรายงานให้ HRC ภายใน
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยอนุญาตให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับถ้อยคาในร่างรายงานภาษาอังกฤษให้มีจานวนคา
ตามที่ HRC กาหนด โดยไม่กระทบต่อสาระสาคัญของร่างรายงานดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงแรงงานที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานประเทศฯ รอบที่ ๒
ในส่วนของการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับเวียดนาม ขอให้ใช้ถ้อยคาที่สมบูรณ์ถูกต้องว่า “อีกทั้งได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) กับราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘” ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับรูปแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติดาเนินการตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาปรับรูปแบบอาคารโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ เป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามที่ได้รับงบลงทุน การเคหะแห่งชาติจึงสามารถ
ดาเนินการโดยเสนอรัฐมนตรีกระทรวงต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๕ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความจาเป็นต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการประเมินผล
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการว่าส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนโครงการหรือไม่อย่างไร และเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ
อย่างไร และต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รวมทั้ง
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการแล้ว ก่อนนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคาขออนุญาต
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเข้ามาเพื่อทางาน
ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้ วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเพื่อบังคับใช้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม ที่เข้ามาทางานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้กิจการของกองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ
เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ
๓. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีสาระสาคัญ
เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้
๓.๑ เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติ จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทต่าง ๆ เงินที่จ่าย
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันชีวิตแบบบานาญซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีแล้ว
ต้องไม่เกินห้าแสนบาทสาหรับปีภาษีนั้น
๓.๒ เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ
เนื่องจากสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติทุพพลภาพ หรือสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือถือว่าเป็นกรณีที่
สมาชิกมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ หรือตาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบียความพิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการทันที โดยไม่ต้อง
รอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการในปีถัดไป
๒๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา ดาเนินการตามหน้าที่และภารกิจเพื่อให้คนพิการทุกคนที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการทันที ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักการสาหรับการดาเนินการในเรื่องใดแล้ว หากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักการไว้
โดยไม่ต้องนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายอีก

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ) โดยการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส่วนใหญ่สามารถดาเนินการ
จนบรรลุผล แต่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ ได้แก่ (๑) ยังมิได้มีการจัดทารูปแผนที่สาหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับอนุบาลเนื่องจากระยะเวลาไม่เพียงพอ (๒) การพิจารณาทบทวนเขต Zoning ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ยังต้อง
ใช้เวลาในการดาเนินการเพิ่มเติม และยังมีข้อควรพิจารณาเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ และ (๓) การสารวจข้อมูลของเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูลจากหลายฝ่าย และต้องใช้เวลาในการดาเนินการ รวมทั้งต้อง
ดาเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
๑.๒ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดทารูปแผนที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับประถมศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วัน
และให้ชะลอการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับอนุบาลเพื่อประเมินการดาเนินการในภาพรวม
๑.๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการ (Zoning) ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน
๒. ในส่วนของการกาหนดแนวเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา นั้น คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
ดังนั้น เมื่อกระทรวงยุติธรรมดาเนินการแล้วเสร็จและหากจะนาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมพิจารณาในการดาเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและกรอบการดาเนินงานระยะต่อไปของคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
โดยมีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการระดมพลังประชารัฐเพื่อปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ในพื้นที่ การสร้างและจัดการความรู้เชิงระบบ
การสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ และการส่งเสริมคุณค่าและสนับสนุนครูดี
๑.๒ เห็นชอบในหลักการกรอบแผนการดาเนินงานระยะต่อไปและความต้องการงบประมาณของ สสค. ได้แก่
แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ
๔ จังหวัด (จังหวัดตราด ตาก สระแก้ว และหนองคาย) ดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดและ
กลไกจังหวัดให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษและระดับ
ท้องถิ่น (ตาบล) เจาะจงกลุ่มประชากรที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนและพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) งบประมาณดาเนินการ ๓๘๕ ล้านบาท
ทั้งนี้ ให้ สสค. จัดทารายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมในการใช้งบประมาณให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการขออนุมัติ
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๒. ในส่วนของงบประมาณให้ สสค. ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลผ่านส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ สสค. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการภายใต้
กรอบแผนการดาเนินงานที่เสนอให้บรรลุผลตามที่กาหนดไว้ สาหรับกรอบการดาเนินงานในระยะต่อไป สสค. ควรขยายพื้นที่ดาเนินการ
เพิ่มเติม ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สงขลา เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนทั้งหมด ๑๐ จังหวัด รวมทั้งให้ สสค. จัดทารายละเอียดแผนงานและงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมและโครงการ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการบูรณาการจัดทาแผนปฏิบัติงานในภารกิจด้านการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวมของ
ประเทศ แล้วเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาพิจารณา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ
ในภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่เกิดความซ้าซ้อนต่อไป

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๒
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๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการแสดงทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC) ของไทย ในปี ๒๕๕๙–๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกรอบการเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC) ของไทย ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ สาหรับคณะผู้เจรจา
ของไทยใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงพาณิชย์เจรจาบนพื้นฐานของนโยบายรัฐบาล
ในการห้ามทาการผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เชิงพาณิชย์ และเน้นการคุ้มครองในการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ทั้งในด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
ถ้อยคาหรือสาระสาคัญโดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กติกาหรือกลไกระหว่างประเทศที่จะร่างขึ้นมาใหม่
ให้พัฒนาและเป็นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ของคนในชาติและคนที่เป็นเจ้าของทรัพยากร การใช้และแบ่งปันประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเป็นธรรม รวมทั้ ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และให้คณะผู้แทนใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในมิติด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง
ให้ความสาคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างการปกป้องสิทธิของผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่นามาซึ่งการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขของภาคีสมาชิก และให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงของระบบการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) เช่น การทา
ไวน์กระชายดา การทามีดอรัญญิก การทอผ้าไหม เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณามาตรการเพื่อจาแนกความแตกต่างของสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI) ของไทยกับอาเซียนให้ชัดเจน

๒๓
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มให้บริการสืบค้นงาน
ด้านวัฒนธรรมในระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้บริการเกี่ยวกับ (๑) หอสมุดแห่งชาติออนไลน์ : การบริการสืบค้นหนังสือสาคัญ
(๒) จดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ : การบริการสืบค้นภาพเก่าและเอกสารสาคัญ และ (๓) การสืบค้นข้อมูลด้านโบราณคดีและโบราณวัตถุ
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มบริการด้านอื่น ๆ สรุปได้ ดังนี้
๑. บริการนาชมพิพิธภัณฑสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานสาคัญ โดยใช้โปรแกรม Museums Pool
และ QR code เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจากป้ายคาอธิบายแสดงบนโทรศัพท์พร้อมภาพประกอบ
๒. การจัดทา “Thai Culture Mobile Application : ศิลปวัฒนธรรมไทย อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้” เพื่อบริการข้อมูล
ด้านวัฒนธรรมอย่างครบวงจร มีการทางานเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่
๒.๑ รูปแบบที่ ๑ การแสดงผลเสมือนเป็นแผนที่นาทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรัศมี
๑๐ กิโลเมตร จากตาแหน่งที่ผู้ใช้งาน ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ และจีน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และอยู่ระหว่างขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
๒.๒ รูปแบบที่ ๒ การสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมจากฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดง
ทั้งนี้ “Thai Culture Mobile Application” เป็นอีกทางเลือกในการเข้าถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคมไทย และยังช่วยสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้หน่วยงานอื่นเชื่อมโยงข้อมูลต่อยอดเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
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นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (Thailand Global Health
Strategic Framework 2016-2020)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (Thailand Global
Health Strategic Framework 2016-2020) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถมีบทบาทและความร่วมมือ
ระดับสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ด้านสุขภาพโลกในเวทีระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง ยุติธรรม และเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทนาและความรับผิดชอบด้านสุขภาพโลกของไทยในประชาคมโลก ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้าง
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรและองค์กรในด้านสุขภาพโลกอย่างยั่งยืน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งจัดทาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเพิ่มเติมประเด็นด้านมติปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภัยคมนาคมขนส่งที่เกิดจากพฤติกรรมบุคคล การเพิ่มกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนใน ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แก่ประเทศกาลังพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก การกาหนดรายละเอียด การกาหนดกิจกรรมให้ชัดเจนและ
การกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินการ การกาหนดแผนและตัวชี้วัดการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยา และยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ ควรเน้นส่งเสริมเอกชนลงทุนสถานบริการ
สุขภาพบริเวณชายแดนในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ตามชายแดน
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศ มาตรการเร่งรัดการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง
๒. มอบหมายกระทรวงคมนาคม
๒.๑ รับไปพิจารณากาหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ตามแนวเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) โดยเฉพาะโครงข่ายถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดกาญจนบุรี
ไปยังเมียนมา และนาเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไป
๒.๒ จัดลาดับความสาคัญของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา เพื่อให้การพิจารณาโครงการสามารถแล้วเสร็จตามกาหนด
๓. มอบหมายสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๓.๑ หารือกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อจัดระดับกองทุนหมู่บ้าน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุด รวมทั้งพิจารณาแนวทางการประเมินผลเพื่อยกระดับกองทุนที่มีศักยภาพจากระดับ C เป็นระดับ B ด้วย
๓.๒ มีหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน เพื่อร่วมลงทุนในส่วนของทุน
กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมาย
๔. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการลดภาระ
ค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางมาตรการใหม่ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้
สามารถเริ่มดาเนินการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางมาตรการใหม่ได้ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ
ในอนาคตเมื่อกระทรวงการคลังจัดทาระบบ E-payment แล้วเสร็จก็จะสามารถรองรับและเชื่อมต่อกับข้อมูลทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. ที่ประชุมมีมติให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ถือเป็นมาตรการที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ มาตรการเร่งรัดการลงทุนของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม วิส าหกิจ เริ่ม ต้น แห่งชาติ (National Start Up Committee) โดยมี
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักนโยบายการออมและการลงทุน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก ๑๙ คน เป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์หลัก
(Grand Strategy) ในการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจของประเทศ
๑.๒ จัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้ น (Start Up) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายและมีเป็นจานวนมาก โดยให้ความช่วยเหลือในด้านแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจดังกล่าว โดยมีวงเงิน
ลงทุนเริ่มแรกประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท และมีแหล่งเงินทุนจากกองทุนรวมวายุภักษ์ และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทั้งนี้
รูปแบบและวิธีการจัดตั้งกองทุนฯ จะพิจารณาในรายละเอียดต่อไปโดยเร็ว
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการดาเนินการจัดตั้งกองทุนฯ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยคานึงถึงความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย SMEs ระยะเริ่มต้นอย่างแท้จริง การให้ความสาคัญ
กับการบูรณาการมาตรการด้านการคลังในการส่งเสริม SMEs อย่างรอบด้าน การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้นแห่งชาติ เช่น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น รวมทั้ง เร่ง
พิจารณารูปแบบและวิธีการจัดตั้งกองทุนฯ และกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดการกระจายเงินทุน นอกจากนี้ เห็นควร
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คาแนะนา สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ทราบถึงมาตรการของภาครัฐ และพิจารณาไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับมาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กิจการ
SMEs ต่าง ๆ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ครบกาหนดภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกาหนดภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่น ๆ ที่เป็นหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่าย
สูงกว่ารายได้ วงเงิน ๓๖๖,๐๒๒ ล้านบาท ได้ครบตามแผน รวมทั้งได้ดาเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงิน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ จานวน ๒๕ ฉบับ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมด้วยว่า ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาเรื่องนี้ไปชี้แจงในรายการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะ
เศรษฐกิจโลก สรุปได้ ดังนี้
๑. เศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ การใช้จ่ายภายในประเทศทั้งภาคเอกชนและภาครัฐปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่
การฟื้นตัวของภาคการผลิตยังมีแนวโน้มล่าช้ากว่าด้านการใช้จ่าย และภาคการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้น สะท้อนจากเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สาคัญต่าง ๆ ที่ขยายตัว ประกอบด้วย ดัชนี
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีปริมาณการนาเข้า ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม ดัชนีปริมาณการส่งออก และจานวนนักท่องเที่ยวปรับตัวลดลง
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวดีขึ้น นาโดยการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตามการปรับตัวดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ รายได้ครัวเรือน และตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับเศรษฐกิจสหภาพยุโรป
และเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวตามการส่งออกและการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ชะลอตัวตามการส่งออกและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การดาเนิน
นโยบายการเงินเริ่มมีทิศทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ ๙ ปี ในขณะที่ประเทศ
สาคัญอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ
กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และเห็นชอบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
ดังนี้
๒๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑. การฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดอย่างเป็นเอกภาพเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้าและการท่องเที่ยว มอบหมายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณากาหนดแนวทางการฟื้นฟูและ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพ โดยคานึงถึงหลักการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐด้วย
๒. การแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง โดยการขุ ด เจาะบ่ อ น้ าบาดาล มอบหมายให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาลพิจารณาดาเนินการในพื้นที่ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โดยความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ
๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
๓.๑ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่อยอดเส้นทางจักรยานที่ยาวที่สุด
ในเอเชียจากจังหวัดชัยนาทสู่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกาแพงเพชร ระยะทาง ๑๘๔.๔ กิโลเมตร และโครงการขยายไหล่ทาง
เส้นทางมรดกโลกห้วยขาแข้งสู่เมืองมรดกโลกกาแพงเพชรเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๔๕๖ หมายเลข ๓๕๐๔ และหมายเลข
๑๐๗๒ ระยะทางรวมประมาณ ๙๐ กิโลเมตร โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
เป็นสาคัญ
๓.๒ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุม ชนแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งให้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ Night & Live Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร โดย
คานึงถึงกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวในประเทศและความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔. การกระตุ้นการจับจ่ายและท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยจัด
“เทศกาล กิน ช๊อป เที่ยวของดี ๔ จังหวัด มีรางวัล” มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณากิจกรรมในการดาเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
๕. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) เพื่อการเกษตรยั่งยืน มอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาข้อเสนอการกาหนดให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อส่งเสริมการลงทุนโครงการอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ตามที่ภาคเอกชนเสนอไปพิจารณาในรายละเอียด เนื่องจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารชีวภาพ (Bio Food) และอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio Fuel) อยู่ในอุตสาหกรรม S-Curve ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่
ดาเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเด็นที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการผลิตกาลังคนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๒.๘ สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ ๐.๘ ในปี ๒๕๕๗
โดยการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ และร้อยละ ๔.๗ ตามลาดับ การผลิตนอกภาคเกษตรขยายตัว
ร้อยละ ๓.๖ การผลิตภาคเกษตรลดลงร้อยละ ๔.๒ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานทั้งปีเท่ากับร้อยละ ๐.๘
อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ -๐.๙ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๘.๙ ของ GDP
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๒.๘-๓.๘ โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ ๓.๓ เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ ๒.๘ ในปี ๒๕๕๘ มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๑.๒ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๗
และร้อยละ ๔.๙ ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ (-๐.๑) -๐.๙ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๘.๒ ของ GDP
๓. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๙ ภาครัฐควรให้ความสาคัญกับการดู แลฐานรายได้เกษตรกรและผู้มี
รายได้น้อย การดูแลขับเคลื่อนการส่งออกและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
ระยะที่ ๒ ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ ตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เสนอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น และช่วย
ลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบของผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้งบประมาณคงเหลือ
จากโครงการ PGS New/Start-up ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และโครงการ PGS OTOP
ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. สาหรับเรื่องงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณที่ให้ บสย. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยในส่วนของการชดเชยค่าประกันชดเชยรายปี ให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
ค้าประกันสินเชื่อของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตามขัน้ ตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้มีการทบทวนแหล่งที่มาของเงินงบประมาณในการดาเนินโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
ระยะที่ ๒ และการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในระยะต่อไป ให้ บสย. ทบทวนเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ให้มีความซ้าซ้อนกัน
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสาเร็จ รวมทั้งบริหารจัดการ
ภาระค้าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Guarantee : NPGs) ในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไม่ให้เร่งตัวขึ้นจนกลายเป็น
ภาระของรัฐบาล ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๓ แนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๔ การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ให้สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบบูรณาการและเชื่อมโยงกันทุกมิติ ทั้งในส่วนของมิติยุทธศาสตร์ (Agenda base)
มิติส่วนราชการ (Function base) และมิติพื้นที่ (Area base) เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๒๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สานักงบประมาณ
และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ จากข้อมูลการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท พบว่ามีหลายหน่วยงานไม่สามารถ
ดาเนินการก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ หรือมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง
ซึ่งหากยกเลิกการดาเนินการในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และเป้าหมาย
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และทาให้เม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๙ ลดลงได้ ทั้งนี้ จากการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น มีรายการดาเนินการเองที่เริ่มดาเนินการแล้วและรายการที่มีการลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ
จานวน ๙๒,๘๕๗ ล้านบาท รายการที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาเพิ่มเติมได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จานวน ๔๙,๒๗๔ ล้านบาท
และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒๙,๖๘๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๗๐,๕๔๔ ล้านบาท ซึ่งหากขยายระยะเวลาก่อหนี้
ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะทาให้มีผลการก่อหนี้รวมประมาณ ๔๑๔,๑๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๖๑
๑.๒ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และจังหวัด ให้ดาเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
อย่างเคร่งครัดด้วย
๒. ให้สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่า หากหน่วยงานใด
ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส่งคืนงบประมาณ
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการของกระทรวงพาณิชย์และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการแผนงานด้าน Local Economy โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลก
งบประมาณ ๖๒๐ ล้านบาท และแผนงานด้าน Global Economy โครงการปฏิรูปภาคการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ งบประมาณ
๘๘๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สาหรับงบประมาณในการดาเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณที่ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดาเนินการตามความจาเป็นเร่งด่วน โดยปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้เสนอขอรับการจัดสรรจากรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป โดยดาเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยอนุโลม เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับแล้ว
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเพิ่มกิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะนาด้านการตลาดและการบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
การจัดตั้งศูนย์รวบรวมและจาหน่ายสินค้าท้องถิ่นสามารถดาเนินกิ จการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ รวมทั้งพิจารณาความพร้อมและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และให้โอกาสกับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรายใหม่
ที่มีศักยภาพโดยคานึงถึงการกระจายความครอบคลุมของผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย และพิจารณาตัวชี้วัดแผนงาน DITP Reform :
การปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลให้สามารถสะท้อนถึง
ผลลัพธ์โครงการที่ชัดเจน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการที่มีระยะเวลาการดาเนินโครงการเกินกรอบ
ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ให้กระทรวงพาณิชย์นาโครงการดังกล่าวไปบรรจุ
ในแผนปฏิรูปเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาดาเนินการต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) ด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๕๖,๐๐๐
ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จานวน ๓๒,๖๖๑ ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินคงคลัง จานวน ๘,๓๓๙ ล้านบาท
๑.๒ การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติ
ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ ๒ และ ๓ และวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้
เป็นกฎหมายต่อไป
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ โดยเพิ่มเติม ถ้อยคาในส่วนของเหตุผล จาก “ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง” เป็น “ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่บัญญัติให้ในกรณีจาเป็นจะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือ
ไปจากที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี คณะรัฐมนตรีอาจเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้ รวมทั้งแก้ไขถ้อยคาและวรรคตอนในร่างพระราชบัญญัติให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
เป็นเรื่องด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดทารายละเอียดวงเงินและส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจัดทารายละเอียดวงเงินและส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มายังสานักงบประมาณ ออกไปอีก ๒ สัปดาห์ จากเดิมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่
สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ สาหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ลดงบประมาณรายจ่ า ยประจาในส่ ว นของภารกิ จ พื้ น ฐาน
(Function) เพื่อสนับสนุนการบูรณาการงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทาบัญชีของ SMEs [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทาบัญชีของ SMEs สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้าง
นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาแผนกวิชาบัญชี สามารถหักรายจ่ายได้สองเท่าของที่จ่ายจริง สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
สานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการจ้างงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์ที่ SMEs และทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ประกอบการในการจ้างงาน รวมทั้งการเร่งประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ประกอบการภาคเอกชนให้รับรู้
และเข้าใจในมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทาบัญชีของ SMEs เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้ดาเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ สาหรับงบประมาณในการดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณที่อนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ภายในวงเงิน ๑,๘๑๔,๗๑๗,๘๗๐ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑,๖๕๙,๕๘๒,๔๗๐ บาท และปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๑๕๕,๑๓๕,๔๐๐ บาท จาแนกเป็นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จานวน ๖๖,๐๐๗,๕๐๐ บาท และกระทรวงมหาดไทย จานวน ๘๙,๑๒๗,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรของโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรรายงานผลสาเร็จของแต่ละกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ เป็นรายพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นระยะ ๆ และควรติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
อย่างใกล้ชิดในการจัดหาน้าเพื่อการผลิตทางการเกษตร การจัดการด้านการผลิตที่เชื่อมโยงกับทางด้านการตลาดโดยใช้แนวทาง
การทางานแบบประชารัฐมาบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้ง
ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการอานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบเป็นระยะ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ จัดทารายละเอียดแผนการดาเนินโครงการฯ
โดยระบุกิจกรรม พื้นที่ดาเนินโครงการฯ และผลสัมฤทธิ์ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนตาม
แนวทางประชารัฐ รวมทั้งให้ตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการฯ ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับโครงการตามมาตรการอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติไปแล้ว เพื่อประกอบการขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณต่อไป
๔. ให้ยกเว้นการดาเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณ
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวน ๒,๙๖๗.๔๑ ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

และกระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ตรวจสอบกิจกรรม พื้นที่ดาเนินการ เกษตรกรและศักยภาพของเกษตรกร การจัดการด้านการผลิตที่เชื่อมโยงกับทางด้านการตลาด
โดยใช้แนวทางการทางานแบบประชารัฐมาบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์จากการดาเนินการที่จะสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ รวมทั้งติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถดาเนินโครงการ
ให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการอานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหา
วิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ จัดทารายละเอียด แผนการดาเนินโครงการฯ
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งให้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองโครงการฯ ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับโครงการตามมาตรการอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลาง เพื่อดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑) รวมทั้งให้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ตามที่เสนอขออนุมัติเงินจ่ายขาดจาก
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จานวน ๑๐ ล้านบาท นั้น จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบการดาเนินโครงการของกลุ่มเกษตรกร
ในระดับจังหวัด รวมถึงการเร่งรัดการชาระหนี้เงินกู้และแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ใช้จ่ายจริง ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. อนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงิน จานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
โดยไม่มีดอกเบี้ย กาหนดชาระคืนภายใน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ มเกษตรกร
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด รวมทั้งเงินจ่ายขาดสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ จานวน ๑๐ ล้านบาท
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาจัดสรรเงินให้แก่กลุ่มเกษตรกรโดยไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับโครงการอื่น ๆ
ของรัฐบาลที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สานักงบประมาณ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการและรายงานผล
ให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นรายปีอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาแผนงาน/โครงการที่กลุ่มเกษตรกรเสนอขอใช้เงิน
ตามโครงการ ควรดาเนินการด้วยความรอบคอบและคานึงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการตลาดเพื่อให้มีการบริหารจัดการครบวงจรทั้งการผลิตและการตลาด การกากับดูแลการจัดสรรเงินให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม
และโปร่งใส รวมถึงติดตามผลการชาระคืนเงินจากกลุ่มเกษตรกรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การชาระคืนเงินกองทุนฯ เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ และให้ความสาคัญกับความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการกู้ยืมเงิน
ไปเพื่อดาเนินกิจกรรมการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งของกลุ่มเกษตรกรจะต้องสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อลดความเสี่ยงในการคืนเงินทุนให้กับกองทุนฯ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น
และจีน โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
๓๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ร้อยละ ๓.๑ เป็นระดับต่าสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี ๒๕๕๒ และเป็นระดับที่ต่ากว่าการขยายตัวในปี ๒๕๕๗
ที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๔ รวมไปถึงสถานการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหดตัวสูง โดยเฉพาะน้ามัน ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกโลก
จะลดลงกว่าร้อยละ ๑๖.๙ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์การค้าโลก รวมทั้งประเทศไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่เมื่อเปรียบเทียบ
สถานการณ์ส่งออกกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก พบว่าการส่งออกของไทยยังมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ มาก
๒. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๗,๑๖๗
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๗.๔๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และระยะ ๑๑ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
มีมูลค่า ๑๙๗,๒๗๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๕.๕๑ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) สาหรับมูลค่าการนาเข้าเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๖,๘๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๙.๕๓ (YoY) และระยะ ๑๑ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
มีมูลค่า ๑๘๗,๐๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๑.๑๖ (YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
เกินดุล ๒๙๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ระยะ ๑๑ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เกินดุล ๑๐,๒๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๓. การส่งออกบริการของไทย ในระยะ ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน ๒๕๕๘) มีมูลค่ากว่า ๔๔,๔๒๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว มีมูลค่าการส่งออก
๓๒,๓๐๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙ (YoY)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมมูลค่าการส่งออกของไทยปี ๒๕๕๘ หดตัวที่ร้อยละ ๕.๗๘ โดยมีสาเหตุสาคัญจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมทั้งราคาน้ามันที่ลดลงกระทบมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ามัน อีกทั้งยังกดดันให้ราคาสินค้าเกษตรโลก
อยู่ในระดับต่า
๒. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๗,๑๐๐
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๘.๗๓ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) และทั้งปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๒๑๔,๓๗๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลดลงร้อยละ ๕.๗๘ เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY)
๓. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร หดตัวตามราคาสินค้าเกษตรโลก โดยภาพรวมเดือนธันวาคม
๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๙.๘ (YoY) และทั้งปี ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๗.๔ (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังคง
ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ามัน โดยภาพรวม
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๖.๗ (YoY) และทั้งปี ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๔.๐ (YoY) ปัจจัยหลักยังคงมาจากการหดตัวของ
มูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ามันดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นปิโตรเลียม และมีแนวโน้ม
ลดต่าลงมากต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า
๔. การนาเข้าเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๕,๖๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๙.๒๓ (YoY) และทั้งปี ๒๕๕๘
มีมูลค่า ๒๐๒,๖๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๑.๐๒ (YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
เกินดุล ๑,๔๘๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ทั้งปี ๒๕๕๘ เกินดุล ๑๑,๗๒๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการกลับมาเกินดุลการค้า
ครั้งแรกในรอบ ๔ ปี อีกทั้งเป็นมูลค่าเกินดุลที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรการนาผ่านราชอาณาจักร
สาหรับมันสาปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกากับ ดูแล ติดตามปริมาณนาเข้า และป้องกัน
มิให้มีการนาเครื่องพิมพ์สามมิติไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎหมาย เช่น ผลิตอาวุธปืน หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ จนก่อให้เกิด
ปัญหาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่า งกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน และควรเร่งออกประกาศกาหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติ การจดแจ้งการนาเข้า การรายงานการนาเข้า การครอบครอง
และการจาหน่ายจ่ายโอนเครื่องพิมพ์สามมิติโดยเร็ว โดยในการออกประกาศฯ ควรให้ความสาคัญกับความคล่องตัวในการดาเนินการ
ของผู้นาเข้าและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต้องไม่กีดกันการพัฒนาเทคโนโลยี
และการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ ควรมีแผนงานหรือวางแนวทางในการติดตามและประเมินสถานการณ์การนาเข้า
เครื่องพิมพ์สามมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงาน การนาเข้า
การครอบครอง และการจาหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปได้

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย โดย
ผลการศึกษาโครงการฯ ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ได้แก่ การศึกษากาหนดทางเลือกของแนวเส้นทางและตาแหน่งที่ตั้งของสถานี
กระเช้าไฟฟ้า การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การศึกษารูปแบบการลงทุนของโครงการและทางเลือกที่เหมาะสม
การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ภายใต้
ขีดความสามารถที่รองรับนักท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาและจัดทาแผนการบริหารจัดการ
โครงการ ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการขับเคลื่อนแผนอย่างต่ อเนื่อง การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด การดาเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด การให้
ความสาคัญกับแผนการบริหารจัดการพื้นที่และการท่องเที่ยวในทุกมิติเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและมุ่ งเน้นการอนุรักษ์
และพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะมาตรการการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยว การติดตามประเมินผลโครงการหลังการดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จ การบูรณาการการดาเนินโครงการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาคมเพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การวิเคราะห์เพื่อประเมินจุดเด่นและข้อจากัดของ
แหล่งท่องเที่ยวบนภูกระดึง รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง อาทิ สถิติจานวนนักท่องเที่ยว
ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไปพิจารณาดาเนินการ โดยให้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและคานึงผลประโยชน์
โดยรวมของประเทศเป็นสาคัญ เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการดาเนินการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลยที่ชัดเจนและ
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและธรรมชาติน้อยที่สุด
๓๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยตามนโยบายรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาสิน ค้า และบริก ารท่อ งเที่ย ว ประกอบด้ว ย (๑) กลยุท ธ์ก ารพัฒ นาเชิงพื้น ที่
(๘ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว) โดยเริ่มจากการลงพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ๕ จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย
ลาปาง ลาพูน และพะเยา) เพื่อติดตามการสร้างและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
การปรับโครงสร้างตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระจายรายได้สู่ชุมชน (๒) กลยุทธ์การพัฒนา
รายสาขา ได้แก่ การบูรณาการการทางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยเน้นโครงการสาคัญในระยะเร่งด่วน (Quick Win) การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งเน้นการส่งเสริมให้พัทยาและชลบุรี
เป็นเมืองกีฬา (Sports Destination) ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันออก และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางน้า เช่น การยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Marina Hub ของเอเชีย เป็นต้น
๑.๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ Thailand Tourism Gateway โดยบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งพัฒนา Thailand Tourism Gateway ร่วมกันเพื่อให้เปิดใช้งานเฟสแรกได้ภายใน
ปี ๒๕๕๙ นี้ เพื่อนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงใหม่ ๆ รวมทั้งนาข้อมูลที่ได้มารวบรวมจัดทา Tourism Intelligence Center
เพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการนาไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป นอกจากนั้น จะดาเนินการจัดทาป้าย QR CODE
เพื่อแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะสนับสนุนให้มี Free WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญทั่วประเทศต่อไป
๒. ในด้านการกีฬา ซึ่งมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากเดิมแข่งขัน ๒ ปี
ต่อครั้ง เป็นแข่งขันประจาทุกปี นั้น ในชั้นนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
(เรื่อง การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจากเดิมแข่งขันเป็นประจาทุกปี เป็นแข่งขัน ๒ ปีต่อครั้ง)
โดยให้จัดการแข่งขันฯ ๒ ปีต่อครั้ง ไปก่อน เนื่องจากการจัดการแข่งขันทุกปีอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักกีฬาซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน นักศึกษา รวมถึงภาระงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พิจารณาการใช้งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาประเภทกีฬาที่ไทยมีความโดดเด่น การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และการสร้างสนามกีฬาจังหวัดให้มีคุณภาพ เป็นต้น
๓. ในด้านการท่องเที่ยว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการการทางาน
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจเกี่ยวข้อง
เพื่อไม่ให้ต่างชาติเข้ามาดาเนินการประกอบธุรกิจหรือรับจ้างอย่างผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยจราจร
ทั้งทางบกและทางน้า เช่น การกากับดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ขับรถโดยถูกกฎจราจร การจัดให้มีทุ่นแนวเขตว่ายน้าเพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้เร่งดาเนินการจัดทาทุ่นผูกเรือเพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวเขตปะการัง โดยเฉพาะแหล่งดาน้าสาคัญ
เช่น เกาะสมุย เกาะพีพี และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบนโยบายการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ตามที่สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้าเทิน และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ไปลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับผู้ลงทุน เมื่อผ่านการพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว และเห็นชอบในหลักการให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถปรับปรุงเงื่อนไขในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในชั้นการจัดทาร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้มีผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า
๓. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการเพื่อขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า ตามที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเสนอ
๔. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการขยายระยะเวลากาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
สาหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) การประกาศรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้า FiT
แบบ Competitive Bidding การทบทวนปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารายพื้นที่ใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงการจัดลาดับความสาคัญการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานร่วมกับคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
สามารถพิจารณาปรับปรุงแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นเฉพาะเรื่องอัตรารับซื้ อ
ไฟฟ้า FiT ที่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
๕. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๑๐๖) เมื่อวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๔๙ และเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงการมอบอานาจ
ในการดาเนินคดีทางปกครอง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงพลังงานรายงานผลการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....
สรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... มีความทับซ้อนกับกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ส่วนการจัดตั้ง
กองทุนพลังงานทดแทน เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีกองทุนที่สามารถสนับสนุนการดาเนินการในเรื่องพลังงานทดแทนอยู่แล้ว
จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอจัดตั้ง การดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจากนี้ การกาหนดให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานทดแทนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งระบุว่าการเสนอร่างกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรไม่ให้มีบทบัญญัติ
กาหนดให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร จึงไม่ควรกาหนดบทบัญญัตดิ งั กล่าวไว้ในร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
๒. ให้แจ้งรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
๒.๑ การกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้การดาเนินการ
เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนบางประเภทที่ต้องดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ฯลฯ ดาเนินการได้
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร จะทาให้พนักงานท้องถิ่นไม่สามารถตรวจสอบตามกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ครอบครองและผู้ใช้อาคารได้

๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒.๒ การกาหนดประเภทโรงผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในขั้นตอนการออก
กฎกระทรวงต้องมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดและคณะกรรมการ
ผังเมืองในส่วนกลางอยู่แล้ว รวมทั้งได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสาหรับการประกอบกิจการบางประเภท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ในเรื่องพลังงานทดแทนไว้แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องกาหนดประเภทโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองดังกล่าวไว้ในร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทนอีก

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
ภาษีเงินได้]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อกาหนดสิทธิประโยชน์ภาษี
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้กับผู้นาเข้า/ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังนี้
๒.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้ามาเพื่อขายหรือการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน
โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทานองเดียวกันเฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทาเทียมวัตถุ
ดังกล่าวหรือที่ทาขึ้นใหม่ ให้แก่ผู้นาเข้าหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
๒.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้จากการขายเพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล
นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทานองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทาเทียมวัตถุดังกล่าว
หรือที่ทาขึ้นใหม่และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว
๒.๓ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มี
การหักภาษี ณ ที่จ่าย สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้ออัญมณี บางกรณี
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรพิจารณามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับไทย ได้แก่ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้าและการขายพลอยก้อนที่ยังไม่ได้เจียระไนในแบบถาวร
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้าเพชรและการขายพลอยก้อนที่เจียระไนแล้วเพื่อใช้ในการผลิตแบบถาวร และการยกเว้น
อากรขาเข้าสร้อยขดม้วนเพื่อใช้ในการผลิตและอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยพิจารณาดาเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๔. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาเข้าหรือการขายอัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบ
เป็นตัวเรือนสาหรับผู้ประกอบการ SMEs การเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระยะที่ ๒
โดยเร็ว และจัดทาแนวทางเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ทั้งระบบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๕. ให้กระทรวงการคลังประเมินผลการดาเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า
และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก ซึ่งได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการลักลอบ
การนาเข้าอัญมณีที่ผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการกาหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของประเทศไทย
มีความเป็นกลางมากขึ้น รวมทั้งช่วยสนับสนุนและเร่งรัดการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (Real Estate Investment Trust : REIT) ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๓ ฉบับ เพื่อยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ สาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง ๑) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(กอง ๒) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง ๓) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง ๔)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๒.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจ
เฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมดังกล่าวโดยเร็ว และควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังไม่สิ้นสุดอายุโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี ซึ่งอาจกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อปรับปรุงการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร เพื่อปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึง่ เป็นการดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยกาหนดกรอบเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้ง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้มีระยะเวลาที่ยาวขึ้นกว่าเดิม
เพื่อให้การลงทุนมีความสอดคล้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างแท้จริง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การว่าจ้างองค์กรให้ดาเนินการเพื่อออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re-certification)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางการดาเนินการว่าจ้างบริษัท CAA International Limited (CAAi) สหราชอาณาจักร เพื่อออก
ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re-certification) โดยสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะดาเนินการจัดจ้าง
บริษัท CAAi เพื่อดาเนินการตามขอบเขตการดาเนินงานในระยะที่ ๑ (Phase 1-Full scale assistance for AOC re-certification)
ซึ่งเป็นการทางานร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบของบริษัท CAAi และผู้ตรวจสอบของ กพท. ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
และในขณะเดียวกัน จะมีการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน (On-Job-Training) สาหรับผู้ตรวจสอบของ กพท. ที่ต้องการฝึกอบรม
๓๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เพิ่มเติม ในกรอบวงเงิน ๓,๑๐๒,๔๙๓ ปอนด์ (ราคาไม่รวมภาษีทุกประเภท) โดยค่าจ้างจะจ่ายตามจานวนวันทางานที่เกิดขึ้นจริง
และในการจัดจ้าง กพท. จะดาเนินการว่าจ้างโดยวิธีการพิเศษตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แต่การทาสัญญา
จะดาเนินการตาม Framework Agreement ซึ่ง กพท. จะประสานขอให้สานักงานอัยการสูงสุดดาเนินการตรวจร่างเอกสารอีกครั้ง
ก่อนลงนาม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๒.๑ การบรรจุและการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย (Inspector) ด้านการบิน
และด้านอื่น ๆ ให้กระทรวงคมนาคม โดย กพท. เร่งคัดสรร จัดจ้าง ฝึกอบรมบุคลากร (ทั้งพลเรือน ทหาร และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ)
เพื่อทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยให้เพียงพอทุกด้าน ตามคาแนะนาขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เช่น International
Civil Aviation Organization (ICAO) European Aviation Safety Agency (EASA) และ Federal Aviation Administration
(FAA) เป็นต้น
๒.๒ การตรวจสอบ ประเมิน และออกใบรับรองให้สายการบิน (Re-certification) ให้กระทรวงคมนาคมเร่ง
ดาเนินการทา TOR ในการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดาเนินการตรวจสอบและออกใบรับรองใหม่ให้กับสายการบิน (Re-certification)
รวมทั้งฝึกอบรมผู้ตรวจสอบของ กพท. ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดาเนินการในระยะต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนและสานักงบประมาณ
ในการจัดทาแผนงาน และรายละเอียดการใช้งบประมาณเพื่อดาเนินการตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน
สัปดาห์หน้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สาหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ–ตลิ่งชัน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนรวมของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยมีกรอบวงเงินโครงการรวมจานวน ๙๓,๙๕๐,๕๘๐,๒๙๗ บาท โดยเป็น
กรอบวงเงินที่ครอบคลุมงานปรับแบบรายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไว้แล้ว และมอบหมายให้
กระทรวงการคลังดาเนินการขยายวงเงินกู้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมการปรับกรอบวงเงินโครงการตามขั้นตอนต่อไป
๑.๒ อนุมัติปรับกรอบวงเงินสัญญาที่ ๓ (งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้า) ของโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ -ตลิ่งชัน เพิ่มเติมจานวน
๖,๗๔๓,๙๙๙,๖๙๙ บาท จากเดิมจานวน ๒๕,๖๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจานวน ๓๒,๓๙๙,๙๙๙,๖๙๙ บาท ประกอบด้วยงาน
ระบบฯ ช่วงบางซื่อ-รังสิต จานวน ๒๖,๕๔๒,๗๐๖,๗๑๓ บาท จากแหล่งเงินกู้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
และงานระบบฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จานวน ๕,๘๕๗,๒๙๒,๙๘๖ บาท จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
๑.๓ อนุมัติแหล่งเงินโครงการฯ โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินการกู้เงินภายในประเทศ
สาหรับสัญญาที่ ๓ (งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้า) ของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ในกรอบวงเงิน จานวน ๕,๘๕๗,๒๙๒,๙๘๖ บาท ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง และให้กระทรวงการคลังขยายวงเงินกู้เพิ่มเติมและค้าประกันเงินกู้สาหรับสัญญาที่ ๓ (งานระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้า) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการเร่งหาข้อยุติในหลักการของขอบเขตการรับภาระการลงทุน
ค่าใช้จ่ายงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ตู้รถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษา งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงการ รวมทั้งเร่งศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการเดินรถของโครงการ การพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบวงเงินที่เสนอโดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
เผื่อเหลือเผื่อขาด และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการให้อยู่บนหลักการของความประหยัดและความโปร่งใส การพิจารณาแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนที่
รฟท. รับภาระการลงทุน และการเร่งศึกษาออกแบบรายละเอียดและความเหมาะสมของโครงการ ตลอดจนกาหนดรูปแบบการลงทุน
และการให้บริการให้ได้ข้อยุติ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๓. ให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลการดาเนินงานของ รฟท. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ และเร่งรัดการดาเนินงานของสัญญาที่ ๓ (งานระบบราง อาณัติสัญญาณ และขบวนรถไฟฟ้า ) ให้ระยะเวลา
ดาเนินงานสอดรับกับสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒
๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณพิจารณาค่าใช้จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาด
(Provisional Sums) ให้มีความเหมาะสมกับราคาค่าน้ามันและวัสดุก่อสร้างที่ลดลงตามภาวการณ์ในปัจจุบันด้วย
๕. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อร้องเรียนของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) รายงานเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินแห่งหนึ่งภายในประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน โดยจัดให้ผู้โดยสารเข้าพักแรมในโรงแรมบริเวณ
ใกล้เคียงสนามบิน รวมทั้งมีการจัดเที่ยวบินพิเศษและประสานสายการบินอื่นเพื่อส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง โดยค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นสายการบินผู้ยกเลิกเที่ยวบินเป็นผู้รับผิดชอบ
๒. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว กระทรวงคมนาคมได้จัดประชุมร่วมกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง จานวน
๑๓ สายการบิน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้มีการสั่งการ โดย
๒.๑ มอบหมายให้ทุกสายการบินจัดทาแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบที่สามารถ
ตัดสินใจได้ (manager on duty) ทั้งสนามบินต้นทางและปลายทาง โดยส่งแผนดังกล่าวให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) พิจารณาภายใน ๑ เดือน
๒.๒ ทุกสายการบินต้องปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและเงื่อนไขอื่นตามที่กาหนดในใบอนุญาตอย่าง
เคร่งครัด โดยมอบหมายให้ กพท. เข้มงวดในการกากับดูแลและมีการลงโทษสายการบินที่ทาผิดอย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการร่วมลงทุนตามรายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Project Pipeline) ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการร่วมลงทุนตามรายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Project Pipeline) ของกระทรวงคมนาคม จานวน ๒๗ โครงการ
ประกอบด้วย กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน จานวน ๑๖ โครงการ และกิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม
การลงทุน จานวน ๑๑ โครงการ ในจานวนนี้มี ๕ โครงการอยู่ภายใต้มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP Fast Track)
ซึ่งภาพรวมการดาเนินงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและจัดทารายงานผลการศึกษาและ วิเคราะห์โครงการ
ตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พิจารณารูปแบบการลงทุน รวมทั้งอยู่ระหว่างสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม เป็นต้น ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดกระบวนการการร่วมลงทุนในโครงการสาคัญให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ

๔๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (ด้านความมั่นคง
ลดความเหลื่อมล้า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาการดาเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) เสนอ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินการ ติดตาม และเผยแพร่
สร้างความเข้าใจกับสาธารณชน รวมทั้งเพื่อใช้รายงานความก้าวหน้าต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization : ICAO) องค์การกากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation
Safety Agency : EASA) และองค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ แบ่งเป็น ส่วนที่ ๑ การคัดสรรและบรรจุบุคลากร ส่วนที่ ๒ การพัฒนา
คุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัย การบิน ส่วนที่ ๓ การตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่
และส่วนที่ ๔ การดาเนินการออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่
๑.๒ ความร่วมมือทางเทคนิคตามโครงการ “Civil Aviation Safety Oversight Improvement Project”
กับประเทศญี่ปุ่น เป็นการสนับสนุนทางเทคนิค ระยะเวลาความร่วมมือ ๒ ปี ๕ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ โดยประเทศญี่ปุ่นจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปรับปรุงระบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านความสมควรเดินอากาศ
(Improvement of Safety Audit System) ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญระยะยาว [Long-term Expert (s)] และสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น [Short-term Expert (s)] เพื่อปรับปรุงระบบรายงานความปลอดภัยภาคบังคับ (Improvement of Mandatory
Safety Reporting System) ด้านการบารุงรักษาอากาศยาน
๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงิน
๒,๕๐๐,๐๐๐ ยูโร หรือไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการทาบันทึกความตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับ Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety
กับองค์การกากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้สานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
กรอบวงเงินแล้วโดยจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมดาเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๓ สายทาง ได้แก่ (๑) สายบางใหญ่กาญจนบุรี (๒) สายบางปะอิน-นครราชสีมา (๓) สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทางรวม ๓๒๓.๑๕ กิโลเมตร นั้น เนื่องจากทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ สายกรุงเทพ-พัทยา เป็นถนนสายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศ
และเป็นเส้นทางสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างแท้จริง กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงจึงได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. เร่งก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับหนองขาม-เข้าท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง ๘.๐๙๑ กิโลเมตร เพื่อให้เป็น
จุดเชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งช่วงนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม
๒. เร่งพัฒนาโครงข่ายถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง
๓๑.๑๕๐ กิโลเมตร ภายใต้งบประมาณก่อสร้าง ๑๔,๒๐๐ ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เริ่มลงนามในสัญญาก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้ได้ลงนามไปแล้ว
๘ สัญญา จาก ๑๓ สัญญา และจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ และเห็นชอบผลการพิจารณาของ คนร. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง ตามที่ประธาน คนร. เสนอ ดังนี้
๑. ให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยดาเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร
และการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อย่างเคร่งครัด
๒. ให้คณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งพิจารณาการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน
๔๘๙ คัน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line
Airport Rail Link) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
๔. ให้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จัดทาแผนปฏิรูปองค์กร พร้อมทั้งจัดทาเป้าหมายและประมาณการ
ด้านรายได้และค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนที่จะดาเนินการจนถึงไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๙
๕. การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเสาโทรคมนาคม ให้บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัท
กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยทีจ่ ะครบกาหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อนาไปชาระคืนเงินต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ถึงกาหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จานวน ๑๐,๔๔๒.๔๐๐ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้ง
พิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
สานักงบประมาณ เกี่ยวกับการเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของ ขสมก. ในระยะยาว เพื่อให้ ขสมก. สามารถดาเนิน
กิจการที่เป็นการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรต่อไปได้ การกากับดูแลให้ ขสมก.
ดาเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
และเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการดาเนินการที่สามารถช่วยสร้างรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายองค์กร ได้แก่ การจัด
รถโดยสารทดแทน การจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่มีความจาเป็น และการบริหารจัดการลูกหนี้ของ ขสมก. เป็นต้น การดาเนินการตาม
แผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น (Quick Win) ในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่สามารถดาเนินการได้เองทันทีที่มีกาหนดเวลา
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ การเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ของ ขสมก. ในระยะยาวอย่างยั่งยืน และไม่ให้เป็นภาระงบประมาณภาครัฐต่อไป รวมทั้งการบรรจุแผนการกู้เงินจานวนดังกล่าวไว้
ในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้สินของ ขสมก. ในระยะยาวต่อไป
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ทบทวนวิธีการดาเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙
ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ตลาดมันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่มกี ารประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสาปะหลังนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสาปะหลังสดจากเกษตรกร
และ/หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลาชดเชย ๑๒ เดือน วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ ล้านบาท
วงเงินชดเชย ๗๕ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. สาหรับงบประมาณในการดาเนินการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. ๒,๕๐๐ ล้านบาท โดยรัฐ
ชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ FDR+1 ต่อปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน และเมื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้ส่งคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยในส่วนที่ผู้กู้รับผิดชอบแล้ว ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในปีงบประมาณถัดไป ตามความจาเป็นและเหมาะสม ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการรองรับและกลไกติดตามการดาเนินงานเพื่อให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันเกษตรกร
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบันเกษตรกร
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงทักษะการบริหารจัดการด้านการตลาดหรือช่องทางการจาหน่ายมันสาปะหลัง ตลอดจนการกากับ
ดูแลและเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้
ให้ใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส เป็นไปตามขั้น ตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน เช่น ปรับวิธีการเพาะปลูกมันสาปะหลัง วิธีการให้น้า
๔. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการดาเนินโครงการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แก่ โครงการสินเชื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจาเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และโครงการสินเชื่อ ๑ ตาบล ๑ SME เกษตร
เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย โดยในส่วนของโครงการสินเชื่อ ๑ ตาบล ๑ SME เกษตรฯ นั้น ธ.ก.ส. ควรมีแผนในการสนับสนุน
SME เกษตร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่นอกเหนือจากการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่จาเป็นและการเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนิน
กิจการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๒. อนุมัติงบประมาณภายในกรอบวงเงิน ๕๒๕ ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๕ ให้แก่ ธ.ก.ส.
ในการดาเนินโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
รวมทั้งให้โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) ด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าวกับมาตรการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งที่ได้ดาเนินการอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดชนิดพืชปลูกให้เหมาะสม
กับสภาพทางกายภาพของพื้นที่เป้าหมายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนชนิด
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

พืชปลูกให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรในอนาคตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
การช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องครอบคลุมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของ ธ .ก.ส. ด้วย
เพื่อ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่ว ถึง รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน
กระบวนการในการพิจารณากลั่นกรอง/อนุมัติสินเชื่อในรายละเอียดให้มีความชัดเจน โดยคานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของ
เกษตรกร ชุมชนหรือกลุ่มที่จะขอสินเชื่อ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้ม
ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๐.๑ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมสาคัญที่ขยายตัว อาทิ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การกลั่นน้ามัน และ
เครื่องปรับอากาศ ด้านการนาเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนาเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่ องมือกล มีมูลค่า ๙๔๗.๕
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๐.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา)
มีมูลค่า ๕,๓๗๗.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๕.๑ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม
การผลิต มีปริมาณทั้งหมด ๑๐,๐๖๗.๙ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ด้านภาวะการประกอบ
กิจการของโรงงาน เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีโรงงานเริ่มประกอบกิจการลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๒ มียอดเงินลงทุน
รวมลดลงร้อยละ ๓๔.๓๓ แต่มีการจ้างงานรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๓๙ ภาวะการเลิกกิจการของโรงงาน เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๖ ส่วนภาวะการลงทุนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
มีจานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. ทั้งสิ้น ๙๕๙ โครงการ น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒๘.๙
มีเงินลงทุน ๑๙๕,๖๓๐ ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๗๔.๑
๒. สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส
ที่ ๓ ของปี ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๒.๙ จากปัจจัยด้านการใช้จ่าย การส่งออกบริการและการลงทุนภาครัฐขยายตัวสูง การใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการลงทุน
ภาคเอกชนลดลง ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขาบริการอื่น ๆ ขยายตัว
ต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งและเป็นข้อจากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาหรับแนวโน้ม ภาคอุตสาหกรรมไทยปี ๒๕๕๙ คาดว่าดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเริ่มส่งสัญญาณ
ที่ดีขึ้นอย่างช้า ๆ ส่งผลต่อการส่งออกที่คาดว่าจะดีขึ้น การเร่งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Policy Loan)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบเงื่อนไขโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า
(Policy Loan) จากเดิม ที่กาหนดให้เริ่มรับคาขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือจนกว่า
๔๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

จะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็น เริ่มรับคาขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการปล่อย
สินเชื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ตามเป้าหมายด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระดับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL)
ในอนาคต และควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการโครงการที่ผ่านมาเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินโครงการให้สามารถเสริมสภาพ
คล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์โครงการและการพิจารณา
การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดาเนินกิจการ สาหรับกิจการที่ไม่ผ่านการพิจารณา
สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ธนาคารฯ ควรเร่งชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบถึงสาเหตุหรือข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความเข้าใจและสามารถนาไปปรับปรุงการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส

ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-รัสเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-รัสเซีย (Memorandum of Understanding)
ฉบับลงนาม วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและรัสเซีย มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการเพิ่ม
สิทธิความจุความถี่ ปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบินโดยเปลี่ยนแปลงจุดในไทยและรัสเซีย แก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ระหว่างไทย-รัสเซีย ให้ตรงกับฉบับภาษาอังกฤษ แก้ไขข้อกาหนดการใช้อากาศยานเช่ามาทาการบิน ส่วนประเด็นสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ ๕ และข้อตกลงด้านความร่วมมือทางการตลาด ทั้ง ๒ ฝ่ายเห็นว่ายังมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่ต้องศึกษาและพิจารณา
ซึ่งตกลงว่าจะกลับมาหารืออีกครั้งในการเจรจาการบินครั้งต่อไป
๑.๒ มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
๒. ให้ก ระทรวงคมนาคมเร่งรัด เสนอมาตรการปฏิรูป บริษัท การบิน ไทย จากัด (มหาชน) ต่อนายกรัฐมนตรี
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ) โดยเฉพาะมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
การปรับปรุงระบบการดาเนินงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
ของไทยและออสเตรเลีย โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงเกี่ยวกับความจุความถี่และสิทธิรับขนการจราจร
สิทธิความจุเที่ยวบินเฉพาะสินค้า สิทธิรับขนการจราจรพักค้างของตนเอง และการใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน รวมทั้งเพิ่มเรื่องการเช่า
อากาศยาน และการเปลี่ยนแบบอากาศยาน ส่วนร่างหนังสือแลกเปลี่ยน ฯ มีสาระสาคัญเพื่อยืนยันผลการหารือบันทึกความเข้าใจฯ
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร
ดาเนินโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน ๑๑๔,๖๑๑,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะงบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้กรมศุลกากรเร่งดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามความเป็นจริง ไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน และขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามขั้นต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Mega Dive) ระดมความคิดเห็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Mega Dive) ระดมความคิดเห็น
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้มีการระดมความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยจากผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถให้ความเห็นเชิงนโยบายใน ๕ หัวข้อสาคัญ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ประสิทธิภาพภาครัฐ บทบาทภาคการเงินการธนาคารต่อนโยบายการค้า ปัญหาสาคัญเกิดจากภาครัฐมีข้อกาหนด/กฎระเบียบ
มากมายและซ้าซ้อน โดยเสนอให้มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน (Roadmap) หรือยุทธศาสตร์เชิงรุก และแบ่งแผนการดาเนินงาน
เป็นระยะสั้น กลาง ยาว ตามความเหมาะสม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
๒. ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ ปัญหาสาคัญคือ แรงงานที่ยังไม่มีทักษะเพียงพอ โดยเสนอให้มีหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้มข้น
๓. การลงทุนจากต่างชาติ ปัญหาสาคัญคือ ข้อกาหนด/กฎระเบียบมากมายและซับซ้อน และการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้
กฎระเบียบ ทั้งนี้เสนอให้แก้ไขปัญหาโดยเปิดเสรีภาคบริการให้มากขึ้น ทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ปรับปรุงการอานวย
ความสะดวกของภาครัฐ และปรับปรุงกฎระเบียบการจ้างงานคนต่างชาติ
๔. นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ไทยขาดการพัฒนาวิจัย การสร้าง/ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ และการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
โดยเสนอแนวทางแก้ไขให้มีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ จัดทาแผนการดาเนินงานและยุทธศาสตร์นวัตกรรมระดับชาติ
๕. ภาคเกษตรกรรม ปัญหาสาคัญคือ การขาดแคลนเทคโนโลยีในการทาการเกษตร เสนอให้เน้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเกษตร และส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้ให้เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเสนอ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าดิบสาหรับผลิตประปาระยอง ปี ๒๕๕๙ โดยมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
จากัด (มหาชน) (UU) (ผู้ผลิตน้าประปาจังหวัดระยอง) กรมชลประทาน และบริษัท East Water พิจารณาความเหมาะสมของทางเลือก

๔๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

แหล่งน้าดิบสาหรับผลิตประปาภายใน ๓ สัปดาห์ และรายงานความก้าวหน้าให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพิจารณาต่อไป
๒. มอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดส่งรายงานข้อมูลผลตรวจวัด
การระบายสารอินทรีย์ระเหยง่ายให้กรมควบคุมมลพิษ และให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กากับดูแลตรวจสอบและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ปล่อยสาร ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน อย่างเข้มงวดและรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อกรมควบคุมมลพิษและคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมทั้งให้จังหวัดระยองพิจารณาแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
๓. รับทราบผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ แผนงานพัฒนาเส้นทาง
รถบรรทุกในทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ปี ๒๕๕๖-๒๕๗๙) แผนบูรณาการการขนส่งสินค้า
ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เป็นต้นไป) ความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหา
มาบตาพุดอย่างครบวงจร และสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง (JHC) ครั้งที่ ๕ และผลการประชุมสามฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC) ครั้งที่ ๕ และผลการประชุมสามฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธาน JHC เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. สาระสาคัญของการประชุม JHC ครั้งที่ ๕ ได้แก่ (๑) รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามเงื่อนไขสัญญา
สัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก (๒) รับทราบแนวนโยบายการใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินในการทาธุรกรรมการค้า
การลงทุน และการให้บริการทางการเงินในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา (๓) รับทราบความก้าวหน้าการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประเทศญี่ปุ่น (๔) เห็นชอบแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะต่อไป (๕) รับทราบความพร้อมของไทยในการสนับสนุน
ความเชื่อมโยงทางคมนาคม และความประสงค์ของกระทรวงพลังงานในการร่วมพัฒนาระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (๖) รับทราบการรวมโครงการสถานีรับก๊าซธรรมชาติ (LNG Terminal) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายระยะแรก โดยกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซสู่ประเทศไทย และ (๗) เห็นชอบ
ในเบื้องต้นให้จัดการประชุม JHC ครั้งต่อไปในปี ๒๕๕๙ ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๒. สาระสาคัญของการประชุมสามฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) รับทราบสรุปประเด็นจากการประชุม JHC ครั้งที่ ๕ (๒) รับทราบการเข้าร่วมทุน
ในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ของฝ่ายญี่ปุ่นผ่านธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) (๓) รับทราบความก้าวหน้า
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก (๔) รับทราบแนวทางความร่วมมือเพื่อนาแผนแม่บทการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายสู่การปฏิบัติ และ (๕) รับทราบให้มีการหารือในรายละเอียดในระยะต่อไป เพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือทางเทคนิค
จากฝ่ายญี่ปุ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เห็นชอบข้อเสนอแปลงที่ดินที่จะนามาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เชียงราย และกาญจนบุรี
รวมพื้นที่ประมาณ ๑๑,๙๕๗ ไร่

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. เห็นชอบอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา ตาก
สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และหนองคาย) ระยะเวลาการเช่า ๕๐ ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก ๕๐ ปี
๓. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้รับนโยบายและความเห็นของกรรมการ
ไปประกอบการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย กรมธนารักษ์ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่ประธานกรรมการ
นโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ รับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่กาหนดให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ปฏิบัติหน้าที่
รองประธานกรรมการ
๑.๒ รับทราบและเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวคิดการดาเนินงานด้านดาวเทียมสื่อสารภาครัฐที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ
๑.๓ รับทราบการพิจารณาประเด็นข้อหารือที่สานักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (UNOOSA)
เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการด้านกฎหมายอวกาศของประเทศไทย รวม ๖ ประเด็น ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย
อวกาศภายใต้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ พิจารณาแล้ว ๒ ประเด็น ได้แก่ คาจากัดความและการกาหนดขอบเขตอวกาศ
ส่วนนอกและลักษณะและการใช้วงโคจรค้างฟ้า (Geostationary orbit) และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการสารวจ
และการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ
๑.๔ พิจารณากรอบและแนวทางการเจรจาโครงการระบบดาวเทียวสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) และ
เห็นชอบและให้สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดาเนินการจัดทารายละเอียดเอกสารที่จะ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ (๑) ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการเจรจา วิธีการจัดหาดาวเทียม ระยะเวลา ประโยชน์ที่จะ
ได้รับของโครงการ THEOS-2 (๒) ให้คณะอนุกรรมการเจรจา และคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองประเทศ
ที่เหมาะสม เพื่อจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ (MOU) (๓) ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และ (๔) รับทราบกรอบวงเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อการพัฒนาโครงการ THEOS-2 ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับกรณีของแหล่งเงินทุนในการดาเนินการจะต้องมีความครอบคลุม โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ของแหล่งเงินและกรอบวงเงิน ความประหยัด ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งกรอบและแนวทางการเจรจาเพื่อการจัดหาระบบดาวเทียมที่ให้คณะอนุกรรมการเจรจา
ไปดาเนินการเจรจากับประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อกลั่นกรองประเทศที่เหมาะสมและจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานของรัฐต่างประเทศนั้น ควรกาหนดกรอบรายละเอียดของเนื้องาน (TOR) ของโครงการ
และวิธีการลงทุนให้ชัดเจน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาโครงการ THEOS-2 ไปพิจารณาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
(๑) การกาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ (๒) ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการดาเนินโครงการ และวิธีการลงทุนของโครงการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ประโยชน์ที่จะได้รับ ความคุ้มค่า และผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ
ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาข้อสรุปดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
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๕๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัตกิ ารดาเนินงานและงบประมาณ "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อดาเนินการ
ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก จานวน ๑๒,๓๙๐ คน และงบประมาณตลอดโครงการ จานวน ๓๔,๓๘๐ ล้านบาท ในระยะเวลา ๒๐ ปี
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ตามที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ
๒. ให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง ๑๐ ประเภท และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ (การกาหนดทุนให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และจัดสัดส่วนทุนให้เหมาะสมระหว่างทุนการศึกษาปกติและทุนการศึกษาพิเศษ) รวมทั้งให้จัดทาแนวทางติดตามประเมินผลโครงการ
เป็นรายปี/ภาพรวม แล้วนาเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ
๓. ให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาให้โครงการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตอบสนองต่อโจทย์ปัญหา
และทิศทางการพัฒนาของประเทศให้ชัดเจนขึ้น การบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ทุนในประเด็นจานวนทุนและ
สาขาทุนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการของทุกแหล่งทุนของรัฐบาล การสนับสนุนให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึก ษา
สร้างเครือข่ายการทาวิจัยร่วมกันเพื่อนาความรู้ในหลากหลายสาขามาแก้โจทย์ปัญหาของประเทศ และสร้างความสามารถในระยะ
ยาวให้กับภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะในกลุ่ม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต การกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการสรรหานักเรียนและนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเข้ารับทุน การนาผลงานการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนาไปต่อยอดเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ได้อย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน การผลักดันให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ จัดเตรียม/พัฒนาหลักสูตรรองรับการดาเนินโครงการ การกาหนดมาตรการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นการวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม
และการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง การติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และจัดทาข้อมูลโครงการ
และผู้รับทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานโครงการ การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคีการพัฒนา
ในการกาหนดโจทย์และการทาวิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และการพัฒนา
เชิงพื้นที่ รวมทั้งจัดทาคลังข้อมูลนักวิจัยที่ได้รับทุนโดยระบุสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สถานที่ทางานอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถ
ระดมความรู้และศักยภาพในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of
Growth) ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
๕๒
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นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
(๑) โครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนอาเภอดอยสะเก็ด-บ้านแม่เจดีย์ ของกรมทางหลวง (๒) โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตามะลัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลตามะลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ของกรมทางหลวงชนบท
(๓) โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้า
แม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๔) (ร่าง) กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและ
ขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ....) (๕) รายงานโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment : SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
และ (๖) แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑ เรื่อง
ได้แก่ โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) แนวเส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๒. ให้ทุกส่วนราชการจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อให้โครงการสาคัญต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วต่อไป

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบ
ขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวงชนบท
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบ
ขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓๙ รายการ ของกรมทางหลวงชนบท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ภายใน
กรอบวงเงิน ๔๕๑.๘๒ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินโครงการและใช้จ่ายเงินกู้ ให้กรมทางหลวงชนบทปฏิบัติ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ตามขั้นตอนของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและ
ระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเร่งดาเนินการขอรับจัดสรรวงเงินกู้กับสานักงบประมาณโดยเร็ว รวมถึงเร่งรัดดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ
ตามแผนการดาเนินงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และให้ความสาคัญกับการจ้างงานและการใช้วัสดุภายในพื้นที่ พร้อมทั้ง
เร่งดาเนินการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาการนายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการดาเนินการโครงการดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๐ ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์น้า ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง
มีปริมาตรน้ารวม ๓๘,๕๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของปริมาตรน้ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้าใช้การได้ ๑๕,๐๙๑
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของปริมาตรน้าใช้การทั้งหมด
๑.๒ การจัดสรรน้า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้า
ขนาดกลางทั้งประเทศ ใช้น้าไปแล้ว ๓,๐๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของแผนการจัดสรรน้า ส่วนในลุ่มน้าเจ้าพระยา
(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้าจากแม่กลอง) ใช้น้าไปแล้ว ๑,๒๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของแผนการจัดสรรน้า คิดเป็นระบายน้าเฉลี่ยวันละ ๑๕.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑.๓ การบริหารจัดการน้าและอาคารชลประทานในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๑๘๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ กาหนดแผนการระบายน้าจากเขื่อนจานวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ ๑๗.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูก
ข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ที่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น
เก็บเกี่ยวแล้ว ๖.๓๔ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๐๔ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๙ พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๓๘ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๓๗ ล้านไร่ คาดว่า
จะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
จานวน ๑.๗๗ ล้านไร่
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง มหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการให้ความช่วยเหลือจัดหาน้าเพื่อการบริโภคและอุปโภคให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้าเร่งด่วนเป็นลาดับแรกก่อน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในช่วงฤดูแล้งให้เป็นไปอย่างทันการณ์ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขุดลอกคลองและแหล่งน้าต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ แล้วแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบความคืบหน้าเพื่อรายงานในภาพรวม
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๒ สัปดาห์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๑ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์น้า ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้า
รวม ๓๘,๒๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของปริมาตรน้ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้าใช้การได้ ๑๔,๗๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของปริมาตรน้าใช้การทั้งหมด
๒. การจัดสรรน้า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
ทัง้ ประเทศ ใช้น้าไปแล้ว ๓,๖๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของแผนการจัดสรรน้า ส่วนในลุ่มน้าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล
๕๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้าจากแม่กลอง) ใช้น้าไปแล้ว ๑,๔๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๔๘ ของแผนการจัดสรรน้า คิดเป็นระบายน้าเฉลี่ยวันละ ๑๕.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓. การบริหารจัดการน้าและอาคารชลประทานในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๒๕-๓๑
มกราคม ๒๕๕๙ กาหนดแผนการระบายน้าจากเขื่อนจานวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ ๑๗.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ที่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยว
แล้ว ๖.๓๖ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๐๒ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๕๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๒๔ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จานวน
๑.๘๘ ล้านไร่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๒ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์น้า ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้า
รวม ๓๗,๙๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของปริมาตรน้ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้าใช้การได้ ๑๔,๔๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของปริมาตรน้าใช้การทั้งหมด
๒. การจัดสรรน้า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้าไปแล้ว ๔,๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของแผนการจัดสรรน้า ส่วนในลุ่มน้าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้าจากแม่กลอง) ใช้น้าไปแล้ว ๑,๕๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓ ของแผนการจัดสรรน้า คิดเป็นระบายน้าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓. การบริหารจัดการน้าและอาคารชลประทานในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ กาหนดแผนการระบายน้าจากเขื่อนจานวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เฉลี่ยวันละ ๑๗.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ที่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยว
แล้ว ๖.๓๖ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๐๒ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๖๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๑๔ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จานวน ๑.๙๒ ล้านไร่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙
๑.๒ การวางแผนเพิ่มน้าต้นทุนโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการผันน้า
๑.๓ การจัดทาระบบการเก็บกักน้าและการส่งน้าควบคู่กับการดาเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
จานวน ๓ โครงการ
๑.๔ การจัดการทรัพยากรน้าที่เกี่ยวกับต่างประเทศ
๑.๕ ความตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย Community Based-Flood Risk
Management and Response in the Chao Phraya Basin
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑.๖ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า
ประจาปี ๒๕๕๙ ให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
๑.๗ ร่างข้อตกลงโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public and
Private Sectors in Thailand ระหว่างองค์การจัดการน้าเสียกับหน่วยงานระบายน้าประเทศญี่ปุ่น
๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเร่งรัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริหารโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งเร่งดาเนินการเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๕๙ การจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ
ในระยะยาวรวมทั้งการจัดการน้าที่เกี่ยวกับต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ทั้งนี้ สาหรับแผนงาน/โครงการใดที่จะต้องขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้หน่วยงาน
ดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี) ด้วย
๓. ให้คณะทางานในระดับพื้นที่เร่งชี้แจงทาความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหา
การขาดแคลนน้า และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอ รวมทั้งดาเนินการให้การช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน
๔. ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการก่อสร้าง
แหล่งกักเก็บน้าขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในการดาเนินการได้มากกว่า
การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้าขนาดใหญ่

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

๕๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง)
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเร็วในการนาแรงงานจาก
ต่างประเทศในสาขาที่ไทยขาดแคลนมาทางานในประเทศ เช่น แรงงานประมงจากประเทศเวียดนามและกัมพูชา
๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบ
มิให้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะขับขี่เกินระยะเวลาที่กาหนด ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการติดตั้งระบบดังกล่าว
ในรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนใหม่ สาหรับรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนก่อนหน้าที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายให้ทยอย
ติดตั้งต่อไป รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการสาหรับการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว
ในรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนก่อนหน้าที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้วย และให้รายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมน ตรี
ภายใน ๑ เดือน
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เหมาะสมและสามารถสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายของ
นโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
๔. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๑ จัดทารายงานภาพรวมการให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของประเทศทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมา ในทุกระดับ
การศึกษา ทั้งในส่วนทุนภายในประเทศและทุนจากต่างประเทศ
๔.๒ จัดทาแผนการให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของประเทศในระยะต่อไปในทุกระดับการศึกษาให้สอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี รวมทั้งความต้องการบุคลากร องค์ความรู้ และทักษะที่จาเป็นของภาคราชการและภาคเอกชน
โดยให้จัดทาแผนดังกล่าวเป็น ๒ ระยะ ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และตามกรอบ
ระยะเวลายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
พิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๕. ให้กระทรวงการคลังชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนถึงกระบวนการการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินของรัฐได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การเจรจาประนอมหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในช่องทางการแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อให้การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
๒. ด้านการต่างประเทศ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อรองรับการดาเนินงานของอาเซียน จาแนกตาม ๖ กลุ่มงาน (Cluster)
ที่รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ โดยให้เริ่มจากกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ก่อน เช่น ความร่วมมือด้านความมั่นคง การต่อต้าน
การก่อการร้าย การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และให้ทุกกระทรวงที่มีความพร้อมเริ่มดาเนินการ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ทั้งนี้ การดาเนินกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเขต
ทางรถไฟและย่านสถานีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาทั้งรูปแบบการพัฒนา (การพัฒนาพื้นที่แนวราบและแนวสูง) และรูปแบบ
การลงทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและลดภาระงบประมาณการลงทุนของภาครัฐ
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเดินรถของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
รูปแบบการบริหารงานและการลงทุนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ความคล่องตัวในการบริหารงาน และ
สามารถลดภาระงบประมาณการลงทุนของภาครัฐได้
๓.๓ ให้กระทรวงคมนาคมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรางที่ดาเนินการ
อยู่ในปัจจุบันและที่จะดาเนินการในอนาคต โดยให้ระบุช่วงเวลาในการดาเนินการ ระบบราง และความเร็วที่จะนามาใช้แต่ละเส้นทาง
[รางขนาด ๑ เมตร (Meter Gauge) หรือรางขนาด ๑.๔๓๕ เมตร (Standard Gauge)] รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับ
ประเทศและระดับพื้นที่ และความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีด้วย
๓.๔ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
ดาเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อให้มีการแยกหน่วยงานกากับดูแล (Regulator) และหน่วยงาน
ให้บริการ (Operator) ออกจากกัน ตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้อนุมัติไว้
๓.๕ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อโฆษณา โดยร้อยเรียงเป็นเรื่องราว (Story) รายกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวในภูมิภาค
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาจัดทารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มประชาคมอาเซียนในลักษณะเป็นแพคเกจ (Package) โดยให้เร่งดาเนินการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้หารือไว้แล้ว
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) และจัดทาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย
๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการพิจารณาให้มีพื้นที่จอดรถสาธารณะในแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร
โดยอาจจะพิจารณาดาเนินการตามแนวทาง “จอดแล้วเดิน” และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) กระทรวงการคลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน
ก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินโดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยว
๓.๗ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์
ตันยุวรรธนะ) ในการปรับปรุง “ชุดความรู้ประชารัฐ” ให้เกิดความสมบูรณ์ และเหมาะสม เช่น เพิ่มเติมกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบาย โดย ๑๒ คณะภาคธุรกิจ เพื่อให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการแปลงนโยบายการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐไปสู่การปฏิบัติ
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ รวมทั้งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไปด้วย
๓.๘ ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สานักโฆษก) ปรับปรุงรูปแบบของวารสารไทยคู่ฟ้า โดยให้จัดแบ่งพื้นที่
สาหรับการนาเสนอผลงานของรัฐบาล โดยจาแนกเป็น ๖ กลุ่มงาน (Cluster) ที่รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเพื่อสร้างการรับรู้
แก่ประชาชน โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางโดยเฉพาะโครงการ
พัฒนารถไฟตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน โครงการพัฒนารถไฟตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งปัจจุบันมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนดไว้
๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการ
ตรวจสอบกรณีที่มีบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติ (nominee) เข้ามาลงทุนทาธุรกิจท้องถิ่นในประเทศไทยโดยเฉพาะด้าน
การเกษตร และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้พนักงานอัยการที่เกษียณอายุราชการแล้วช่วยดาเนินคดีที่ค้างการพิจารณาเป็นจานวนมากโดยเฉพาะคดี
เกีย่ วกับการค้ามนุษย์ การประพฤติผิดของเจ้าหน้าที่ การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด หรือการทุจริต เพื่อให้คดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมโดยเร็ว
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มี
ไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้ ให้นากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง เช่น กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่จะดาเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนเมือง
ดินแดง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัดและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
๓.๓ ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนเตรียมการประสานงานเพื่อส่งมอบงานการบริหารการแก้ไข
ปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบดาเนินการในระยะ
ต่อไป รวมทั้งสารวจความต้องการบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนและเร่งรัดการว่าจ้างผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มาปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินพลเรือน เพื่อให้ทันต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป
ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศให้ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดการดาเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
ในประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคง และลดภาระงบประมาณในการนาเข้าจากต่างประเทศ
เช่น การผลิตเรือดาน้าขนาดเล็ก
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานภาคธุรกิจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(Public-Private Steering Committee) เพิ่มเติมอีก ๑ ชุด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านการวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเชิญคนไทยที่มีความรู้ความสามารถทั้งในและต่างประเทศร่วมในคณะกรรมการดังกล่าว
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณานาร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในหน่วยงาน รวมทั้งให้
กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต Solar Cell ภายในประเทศ รวมถึงการทาลายแผง Solar Cell ที่ไม่ใช้งานแล้วด้วย
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ ในการจัดทาข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปตารวจ ให้กระทรวงยุติธรรมดาเนินการร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยเน้นการปฏิรูปด้านการให้บริการหรือการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้างความไว้วางใจ
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายตารวจแห่งชาติและกฎหมายลาดับรองเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๓.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการนาไม้พะยูงหรือส่งมอบ
ไม้มีค่าทีอ่ ยู่ในความครอบครองและการดาเนินคดีสิ้นสุดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙
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๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เช่น
แผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนงานด้านสาธารณูปโภค แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว โดยให้ดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรี) ได้แก่ (๑) ระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการและผลที่จะได้รับในแต่ละระยะ เช่น ๑ เดือน ๓ เดือน
๖ เดือน ๑๒ เดือน ตลอดระยะเวลาของแผนงานและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน (๒๐ ปี) (๒) บูรณาการการทางานและงบประมาณ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓) คานึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น และ (๔) ประเมินและทบทวนแผนงาน
ทุก ๆ ๕ ปี ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และส่งให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รวบรวมนาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่จะดาเนินโครงการที่ต้องจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และ
งานประชาสัมพันธ์ให้ใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึ งถึงความคุ้มค่าและประหยัดเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดาเนินการให้กิจกรรม
ที่สามารถดาเนินการได้เองก่อนเป็นลาดับแรก
๔.๓ ในกรณีที่ส่วนราชการจัดทาข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้หน่วยงานบูรณาการ
ข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย
๔.๔ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการบูรณาการ
ระบบ CCTV ของท่าอากาศยานทั่วประเทศ ระบบ BIOMETRICS และระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากรเข้าด้วยกันให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้รายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนด้วย
๔.๕ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่มีจานวนครูและนักเรียนน้อย เช่น การปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
หรือการจัดทาห้องเรียนเคลื่อนที่ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
๔.๖ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาคเอกชนที่มีจานวนนักศึกษาน้อยและประสบภาวะการขาดทุน เช่น การรวมสถานศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อให้การพัฒนา
การศึกษาด้านอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) [เรื่อง รายงานผล
การดาเนินการของส่วนราชการ จาแนกตาม ๓๗ ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ]
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการของส่วนราชการ จาแนกตาม ๓๗ ประเด็น การปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ซึ่งเปรียบเทียบผลการดาเนินการก่อน-หลังวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
(เรื่อง การดาเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ) สรุปได้ ดังนี้
๑. การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี โดยได้ปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร การปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SMEs หรือยกเว้นภาษีเงินได้ให้ SMEs ที่เริ่มประกอบกิจการ
๒. การกาหนดมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยเพิ่มจากร้อยละ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ (จากเดิม ๒ เท่า เป็น ๓ เท่า) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘พ.ศ. ๒๕๖๒)
๓. การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ แบบดิจิทัล (One Map) และ
พัฒนาเป็น Application เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้
๔. การปรับสถานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงจากที่เป็นหนี้ประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท เปลี่ยนมาเป็นบวกถึงกว่า
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
๕. การปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการจากเดิมรายละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท
โดยไม่เสียดอกเบี้ย

๖๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๖. การขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคบังคับไปสู่ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ (เดิมคุ้มครอง
เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) และขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสานักงานในประเทศและไปประจาทางาน
ในต่างประเทศ (เดิมไม่คุ้มครอง)
๗. การยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสภาประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจาก
ปัญหาการบินพลเรือน ความคืบหน้า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการดาเนินการของศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สาหรับประชาชน (GovChannel)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับผลกระทบจากปัญหาการบินพลเรือน ความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการดาเนินการของศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐสาหรับประชาชน (Government Access Channel : GovChannel) ของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของ กขร. ดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากปัญหาการบินพลเรือน กขร. เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมรับไป
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) โดยให้กระทรวงคมนาคม
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (Project Manager) โดยให้มีอานาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนโดยเฉพาะและให้ผู้บริหารทุกระดับ
ของกระทรวงคมนาคมกากับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนที่กาหนด และให้ความร่วมมือกับ ศบปพ. อย่างเคร่งครัด รวมถึงการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการบินพลเรือนทั้ง ๘ ด้าน ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ศบปพ. ทุกครั้ง
๒. ความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กขร. เห็นว่า โครงการตาบลละ ๕ ล้านบาท ยังมีการเบิกจ่ายที่ต่ากว่า
เป้าหมายมาก (กรอบเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท อนุมัติแล้ว ๓๒,๗๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเพียง ๗.๓ ล้านบาท) จึงเห็นควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
๓. การดาเนินการของศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel) กขร. ได้เร่งรัดและขอให้ส่วนราชการ
ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการนาข้อมูลและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาเผยแพร่และให้บริการผ่าน GovChannel ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ Government e-Service Website Government Mobile
Application Portal Government Kiosk & Government Smart Box เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า
ให้นาคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวใช้ประกอบการปรับย้าย และแต่งตั้งของทุกส่วนราชการในเดือนเมษายน
๒๕๕๙ สาหรับข้าราชการทหารและข้าราชการตารวจให้กระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการตามกฎหมาย
ของกระทรวงกลาโหมและสานักงานตารวจแห่งชาติ ส่วนการดาเนินการของสานักพระราชวังให้ดาเนินการตามธรรมเนียมปฏิบัติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ และ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งของข้าราชการตารวจซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ในการสอบสวน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยให้บรรดาการคัดเลื อกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตารวจตามพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคาสั่งหัวหน้าคณะ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

รักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งของข้าราชการตารวจซึ่งมี
อานาจหน้าที่ในการสอบสวน สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งของข้าราชการตารวจ
ซึง่ มีอานาจหน้าที่ในการสอบสวนเสียใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบการบังคับบัญชาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
และภาคเอกชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วม
การประชุมสุดยอดผู้นาสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (The US-ASEAN Leaders Summit) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่
๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนั้น
๑. ในการประชุมคณะรัฐ มนตรีในวัน อังคารที่ ๑๖ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต ร
วงษ์สุว รรณ) จะทาหน้า ที่เ ป็น ประธานการประชุม แทน ทั้งนี้ ตามคาสั่งสานัก นายกรัฐ มนตรี ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
๒. กรณีที่ส่วนราชการมีเรื่องเร่งด่วนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ส่งเรื่องให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร) รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการลงนามในสัญญา
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มก่อสร้างประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และรัฐบาลจะพัฒนาพื้นที่ตามแนวริมเขื่อนคอนกรีต
เสริมเหล็กดังกล่าวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยต่อไป สาหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาอยู่ระหว่างการออกแบบ
ก่อสร้าง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการฯ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องต่อไป
๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนว่า การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและจังหวัดในพื้นที่พบว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธี e-Bidding ในหลายกรณี
มีปัญหาดาเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา ดังนัน้ จึงควรมีการประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีดังกล่าว และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ได้แก่ (๑) การพัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดเลยเป็นสนามบินศุลกากร
(๒) การพัฒนา/ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น (๓) การพัฒนาระบบขนส่งทางถนนเพื่อเชื่อมโยงจังหวัด
นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย
๓. รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ) รายงานว่า เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับพร้อมคณะได้เข้าพบ
และหารือเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้การดาเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนไม่บรรลุผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความจริงจัง
๖๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ในการบังคับใช้กฎหมายและขาดความร่วมมือจากผู้ขับขี่ ในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยสูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก
จึงควรดาเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการยึดรถของผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับ ซึ่งเป็นมาตรการ
ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและนามาตรการดังกล่าวมาใช้ได้ผลอย่างชัดเจนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่
๔. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างว่า ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามมาตรการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ของรัฐบาลเป็นอย่างดี เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชโดยใช้น้าน้อย การขุดลอกคูคลอง เป็นต้น
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณ
ของตนเองจานวนหนึ่งที่สามารถนามาใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในบางเรื่องได้ เช่น การเพิ่มความต้องการ
ของส่วนราชการในการใช้ยางพารา เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลจึงควรขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีการใช้ส่วนประกอบจากยางพารา เช่น การก่อสร้างสนามกีฬาหรือ
สนามเด็กเล่น เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า
๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ตารวจได้ดาเนินการจับกุมผู้กระทาความผิดชาวต่างชาติรายสาคัญ รวม ๖ คน ที่ลักลอบ
เข้าประเทศไทยและทาการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง (Passport) ของประเทศต่าง ๆ จาหน่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศ
ที่สามมาเป็นเวลานาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขยายผลการจับกุมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่หลังวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา
สานักงานตารวจแห่งชาติสามารถดาเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจับกุมผู้กระทา
ความผิดมาดาเนินคดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑.๑.๒ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙
เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อให้การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ประกาศ และคาสั่งหลายฉบับที่มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งของ
ข้าราชการตารวจซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับโครงสร้าง และระบบการบังคับบัญชาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตารวจในงานสอบสวนต่อไป
๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานว่า ปัจจุบันมีหลายประเทศที่กาหนดมาตรการ
จูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้กาหนดมาตรการที่จะดึงดูด
ให้ผู้ประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทาให้สูญเสียโอกาสในการเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์
ที่มีเงินลงทุนสูงหลายเรื่อง จึงควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า
๑.๓.๑ เนื่องจากวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น "วันนักประดิษฐ์" ซึ่งเป็นการระลึกถึงวันที่จดทะเบียน
และทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันชัยพัฒนา" แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีการจั ดงาน “วันนักประดิษฐ์ ” ประจาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในงานดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและจัดนิทรรศการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของไทย เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

รางวัลจากนานาชาติ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ จะได้สรุปผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อส่งให้
ส่วนราชการต่าง ๆ พิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป
๑.๓.๒ ผลการตรวจการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญและยโสธรพบว่า ประชาชนในพื้นที่
มีความพอใจในมาตรการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ดาเนินการในพื้นที่ เช่น มาตรการส่งเสริม ความเป็นอยู่ระดับตาบล
จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อไป โดยเฉพาะการขยายตลาดประชารัฐซึ่งประชาชนเห็นว่า
เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความต้องการให้ส่วนราชการสนับสนุน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตต่าง ๆ ด้วย
๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานว่า
๑.๔.๑ การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศจาเป็นที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศไทยให้เน้นการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็น Gateway สู่ภูมิภาคอาเซียน
ได้อย่างแท้จริง
๑.๔.๒ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้วโดยเฉพาะโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนงานจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญในช่วงครึ่งแรกของปี ส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลัง
ของปี รัฐบาลจาเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนาเงินงบประมาณที่ได้รับมาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็นในการพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพของชุมชน รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการ
ภายใต้การกากับของกระทรวงคมนาคมให้สามารถเริ่มดาเนินโครงการได้ภายในไตรมาสที่ ๓ และ ๔
๑.๔.๓ การหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐ ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินโครงการบ้านประชารัฐ โดยสถาบันการเงินของรัฐ
ทั้ง ๓ แห่งจะให้การสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในประเทศในปัจจุบัน
ที่อยู่ในระดับต่าจะช่วยให้โครงการมีความน่าสนใจมากขึ้น
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลั ง กระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒ นธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ผลตอบแทนและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบมาตรการ
คืนเงินให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง) และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการดาเนินคดี
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เช่น การรับเงิน การคบหากับผู้ที่ค้ามนุษย์ และให้รายงานตามลาดับชั้น
ภายใน ๓๐-๖๐ วันตามหลักเกณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาได้มีการตรวจสอบติดตาม
การดาเนินคดีและไม่ละเลย มิฉะนั้นผู้บังคับบัญชาจะมีความผิดทางวินัยฐานปล่อยปละละเลย ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ไม่ว่าเป็นผู้กระทาเอง ให้การสนับสนุนหรือพบปะสังสรรค์กับผู้กระทาความผิดเป็นประจาจะมีโทษเป็น ๒ เท่า โดย
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย พลเรือน ทหาร และตารวจ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ๘ คดี จานวน ๓๕ คน
จากคดีประมาณ ๑,๒๐๐ คดี ผู้ต้องหาจานวน ๑,๕๐๐ คน ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจะมีการรวบรวมแล้วรายงานไปยัง
หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องการจัดอันดับในการค้ามนุษย์ของไทยด้วย
๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานเกี่ยวกับการชี้แจงทาความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาในประเด็นการจัดตั้ง
๖๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

บรรษัทน้ามันแห่งชาติ นั้น ในขณะนี้กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดตั้งบรรษัทน้ามันแห่งชาติดังกล่าว ส่วนกรณีการปรับอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน นั้น คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลังงานได้มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนพลังงานศึกษา
ความเหมาะสม ผลดี และผลเสียก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑.๓ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ) รายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ จานวน ๘ คณะ คือ (๑) คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
(๒) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๓) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๔) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๕) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๖) คณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๗) คณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ (๘) คณะกรรมการ
ฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับ
คดีการค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เร่ งด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสรุ ป รายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบสรุ ป ผลการประชุม คณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ วัน จั น ทร์ ที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย และร่างพระราชบัญญัติ
ให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุว พัน ธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับ ข้อ สังเกตดังกล่า วประสานกับ คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทา
ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นและได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ๑๕ หมวด และบทเฉพาะกาล รวม
๒๗๐ มาตรา
๒. ในกรณีที่ต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและการดาเนินการให้เกิดความเรียบร้อย ก็ให้หารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการและภาพรวม
ของรัฐธรรมนูญ แล้วส่งผลการพิจารณาให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมเสนอ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่าได้รวบรวมความเห็นของส่วนราชการ
เพื่อจัดทาความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีโดยเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมการในการออกเสียงประชามติ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเรียบร้อยแล้ว และจะได้สรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานะการใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรรงบกลางฯ ต้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน หรือใช้จากแหล่งเงินอื่นของหน่วยงานมาดาเนินการในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบกลางฯ เพิ่มเติมตามความจาเป็นและเหมาะสมของการใช้จ่ายอย่างแท้จริง
๑.๒ การเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางฯ หน่วยงานต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/รายการ
มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางที่ชัดเจน และมีความพร้อมในเรื่อง ที่ดิน คุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ
ประมาณราคาค่าใช้จ่าย และการดาเนินงานตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะดาเนินการได้ทันที พร้อมที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ตามขั้นตอนเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรร รวมทั้งสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน ๒-๓ เดือนหลังจากได้รับอนุมัติจัดสรร หากเป็น
การดาเนินการเองให้เร่งรัดดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
๑.๓ กรณีหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบกลางฯ และดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต โครงการ
หรือรายการ และ/หรือจากการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้วและมีเงินเหลือจ่าย ให้รีบนาส่งคืนสานักงบประมาณทั้งจานวนในโอกาสแรก
หากมีความจาเป็นต้องนาไปใช้จ่ายในรายการอื่น ก็ให้หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางฯ ตามขั้นตอนปกติต่อไป

๖๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า หากหน่วยงานใดมีความจาเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จะต้องเป็นการดาเนินแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเท่านั้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการจัดหางาน "พม. ตลาดน้าใจ วิถีไทยผดุง โอกาส เกียรติ กาลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานสรุปผลการจัดงาน
“พม. ตลาดน้าใจ วิถีไทยผดุง โอกาส เกียรติ กาลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน ” ระหว่างวันที่ ๖-๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทาเนียบรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจากวงดนตรีคนพิการ (From Street to Stars) การแสดงจากกลุ่มเด็กและเยาวชน
การแสดงจากผู้สูงอายุ นิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นิทรรศการที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชน
นิทรรศการงานนิคมสร้างตนเอง และศูนย์พัฒนาชาวเขา รวมทั้งการจาหน่ายสินค้าและบริการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสตรีฯ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาชาวเขา จานวน
๑๕๔ บูธ ผู้เข้าชมงาน จานวน ๘๘,๙๖๔ คน และมียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น ๖๓,๑๐๘,๔๕๐ บาท
๒. ในการจัดการแสดงและจาหน่ายสินค้าในครั้งต่อไปให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดาเนินการโดยแบ่งเป็น
๖ กลุ่มงานตามรองนายกรัฐมนตรี โดยให้รองนายกรัฐมนตรีกากับดูแลจัดการแสดงและจาหน่ายสินค้าให้เกิดความหลากหลายตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การแถลงข่าวโครงการ "Thailand Moving Around the Globe on NBT World"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) รายงานว่า ได้เป็นประธาน
ในการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ๒๔ ชั่วโมง NBT World กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์
Thai TV Global Network (TGN) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ข่าว
และรายการภาคภาษาอังกฤษของสถานีโทรทัศน์ NBT World โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TGN ใน ๑๗๗ ประเทศทั่วโลก
รวมทั้งส่งสัญญาณผ่านจอรับภาพที่ติดตั้ง ณ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และเผยแพร่นโยบาย ตลอดจนการดาเนินการของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สู่ประชาคมโลกอีกทางหนึ่งด้วย
๒. ให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลการดาเนินการของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ เช่น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร การบริหารจัดการน้า การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น การทาประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัยด้านการบินตามการตรวจสอบ
ของ ICAO โดยจัดทาในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เป็นภาษาอังกฤษ แล้วเผยแพร่ผ่านสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย
และสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทางานของรัฐบาลด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center : GAC) และระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(G-News)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่ผู้แทนสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารรายงานว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทา “โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สาหรับประชาชน” ซึ่งเป็นบริการในรูปแบบใหม่ของภาครัฐที่อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ
สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้ ๓ ช่องทาง คือ ช่องทางที่ ๑ ผ่านคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ ช่องทางที่ ๒ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และช่องทางที่ ๓ ผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตู้ Government Kiosk, Government Smart Box โดย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ภายใต้การดาเนินการในช่องทางที่ ๒ จะมีศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center : GAC) ที่รวบรวม
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และได้เปิดตัวบริการ G-News ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์รองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น การแจ้งเตือน
การชาระภาษี การชาระค่าสาธารณูปโภค โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่สนใจหรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน G-News สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในระบบ Android แล้ว
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดาเนินการ
๒.๑ พิจารณาดาเนินโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Data Center) และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ ให้จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน GAC และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกระดับ
ได้รับทราบวิธีการติดตั้งและการใช้งานอย่างง่ายผ่านผู้นาชุมชนและสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สถานีวิทยุ
หรือจัดทาเป็นแผ่นพับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจกจ่ายในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้า ทั้งนี้ ให้มีการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน จานวนผู้ใช้งาน และประเมินผลการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอแนวทางการดาเนินการ
เกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ส่วนราชการได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้
๑. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนารายงานผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ) เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องและความเหมาะสมกับการปฏิรูปประเทศต่อไป
๒. เมื่อคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย พิจารณาแล้วเห็นว่า
๒.๑ ผลการพิจารณาของส่วนราชการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนส่งให้รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลงานกระทรวงและขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง ๖ ด้านที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ประสานการขับเคลื่อนกับรองนายกรัฐมนตรี
และส่วนราชการ
๒.๒ กรณี ผ ลการพิ จ ารณาของส่ ว นราชการมี ป ระเด็น ที่ เ ป็ นข้ อ ขั ด แย้งที่ เ ป็ น นัย ส าคั ญ ให้ ค ณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ประสานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการจัดทางบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณเสนอแนวทางการปฏิรูปการจัดทางบประมาณ โดยจะดาเนินการ
ใน ๒ ส่วนหลัก ดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีการงบประมาณ โดยเพิ่มเติม /ปรับปรุงในประเด็นสาคัญ ได้แก่ การให้จังหวัด
กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ หลักการความรับผิดชอบทางการคลัง การจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สาหรับการจัดทาแผนในระดับพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐเดียวกัน
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ การปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผล เป็นต้น
๑.๒ ปรับปรุงแนวทางการจัดทางบประมาณ
๖๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑.๒.๑ ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีจะยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่น ๆ โดยจัดทากรอบ
งบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้หน่วยงานใช้ใน
การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือ (๑) Function (ภารกิจพื้นฐาน) (๒) Agenda
(ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ) (๓) Area (ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด
กลุ่มจังหวัด) (๔) งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น หรืองบภัยพิบัติ หรือเร่งด่วน และ (๕) รายจ่ายชดใช้
เงินกู้และดอกเบี้ย
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กระทรวง
การคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐดาเนินการจัดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ตามที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณเสนอ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการดาเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวต่อไป
๓. ในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะภารกิจยุทธศาสตร์ Agenda ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาหารือร่วมกัน โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๖ คณะ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพื่อกากับการจัดทางบประมาณในลักษณะ
เดียวกัน
๔. ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในมิติรายจ่ายภารกิจพื้นฐาน (Function) มิติรายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติรายจ่ายภารกิจพื้นที่ (Area)
ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดรับกัน ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาหากลไกในการเชื่อมโยงงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี และงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๕. ให้สานักงบประมาณชี้แจงทาความเข้าใจกับส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในรูปแบบใหม่
๖. ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นรายรั บ ให้ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๖ ด้ าน ระยะ ๒๐ ปี
กรอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ ๒๐ ปี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกหน่วยงาน (เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือรวม ๔ หน่วยงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการแต่งตั้งโฆษกหน่วยงาน (เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ รวม ๔ หน่วยงาน) ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี้
๑.๑ พลตรี ณตฐพล บุญงาม เป็นโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
๑.๒ พันเอก วินธัย สุวารี เป็นโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และโฆษกกองทัพบก
๑.๓ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นโฆษกกองทัพเรือ
๑.๔ พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
เป็นโฆษกกองทัพอากาศ
๒. ให้โฆษกกระทรวง/หน่วยงาน ดาเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นถึงนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
การบูรณาการโครงการหรือกิจกรรมในมิตติ ่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มี
ระยะเวลาดาเนินการยาวนานควรดาเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ที่ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและความคืบหน้าที่ถูกต้องครบถ้วน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ ดังนี้
๑.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน และโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๑.๒ การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การดาเนินการเชิงนโยบาย โดยทุกส่วนราชการนาวาระการปฏิรูปและวาระ
การพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติมาจัดทาแผนปฏิบัติการโดยจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้ประเด็นการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จานวน ๑๑ ด้าน และแบ่งเป็น ๓ วาระ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน
และประสานงาน มีกรอบการขับเคลื่อนการปฏิรูปในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
๑.๓ การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัต ริย์ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุน
การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรับไปดาเนินการเร่งรัดส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการในประเด็นสาคัญรั ฐบาล ได้แก่ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ การจัดทา
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙) การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ (รวม ๒๐ ปี) รวมทั้งการใช้ระบบงบประมาณแบบใหม่โดยเน้น การบูรณาการ
ในมิติ Function (ภารกิจพื้นฐาน) มิติ Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ)
และมิติ Area (ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามประเด็นสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพรวมการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายได้
๓,๒๙๗.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จานวน ๑๗๐.๖
ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕.๔ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร
๒. การเจรจาหรือทาความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การเจรจาภายใต้กรอบการจัดทา
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) การเจรจาภายใต้กรอบเอเปค การเจรจาภายใต้
กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) และการหารือทวิภาคี
๓. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว ได้แก่ การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล การชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
๔. การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่กาลังออกตามฤดูกาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหามันสาปะหลัง การแก้ไข
ปัญหาปาล์มน้ามัน และการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่
๕. การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs)
ได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs Pro-active) สร้างโอกาสการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาส

๗๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร สร้างนักการตลาดมืออาชีพ และพัฒนา
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล
๖. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ
การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการโครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด "ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลไทย นาความเป็นไทย
สู่ใจประชาชน" ในปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการดาเนินการโครงการของขวัญปีใหม่
สาหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นาความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ในปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. อัญเชิญพระพุทธรูปสาคัญ ๙ องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ประชาชนเข้าสักการะ
ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล
๒. การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมะ โดยร่วมกับวัดประจารัชกาล ๙ วัด และองค์กรเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
๓. การเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ ๙ แห่ง โบราณสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔๑ แห่ง
และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ
๔. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” และกิจกรรมสวดมนต์อาเซียน ๑๔ จังหวัด
ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้มิติศาสนาเชื่อมความสัมพันธ์ รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศได้ริเริ่มจัดงานด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการจัดทาสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า ในการจัดทาสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐควรกาหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน
ให้สอดคล้องกับผลงานตามงวดงานในสัญญาก่อสร้างที่จะดาเนินการจริง โดยไม่ใช้ระยะเวลาในการควบคุมงานเป็นตัวกาหนด
ค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าควบคุมงานที่มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างควรจะพิจารณาตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงด้วย เพื่อให้
การดาเนินการก่ อสร้ างและการควบคุ ม งานก่อ สร้า งของหน่ วยงานของรัฐมี ความสอดคล้ องกั น ก่ อให้ เกิด ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๑) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๓
๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่
๑.๓ การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ปริมาณดินทั้งหมด ๑,๐๓๒,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร โดยผู้รับจ้างขอใช้ดิน
ในพื้นที่ก่อสร้าง ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินที่ต้องขนย้ายออก ๙๙๗,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ทาการขนย้ายแล้วเสร็จ และ
พบว่ายังมีดินตามแนวผนังป้องกันดินพัง จานวน ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้รับซื้อดินคาดว่าจะขนย้ายดิ นแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๙
๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเกียกกาย จานวน
๕ ครอบครัว ทาให้เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้า
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยกากับกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งรัดการดาเนินการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือให้รัฐสภาตามกาหนด
โดยเร็ว
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง หนังสือขอบคุณจากเด็ก ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปประเด็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง ตาบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ปัญหาเรื่องราคายางพาราในพื้นที่มีราคาตกต่าทาให้รายได้ของผู้ปกครองลดลง รวมทั้งราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
๒. ขอให้ปราบปรามผู้ร้าย คนโกงและยาเสพติดให้หมดไป
๓. เงินเดือนครู ตารวจ ทหาร ในพื้นที่น้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น
๔. เด็กนักเรียนบางคนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องจุดเทียนทาการบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
การนาเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ดาเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเติม โดยให้รวมถึง
โครงการ/กิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อให้การนาเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล มีขอบเขตการใช้จ่ายที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการดาเนินโครงการในพื้นที่ ภายใต้กลไกประชารัฐต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เฉพาะในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ที่กันไว้
เบิกเหลื่อมปีได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันได้ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
เท่านั้น หากพ้นจากห้วงเวลาดังกล่าวแล้ว หน่วยงานใดยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ให้เงินงบประมาณดังกล่าวพับไป ทั้งนี้
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณในประเด็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่กันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีดังกล่าวไปดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งรัด
ดาเนินการและขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ ภายในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ไปดาเนินการ
ต่อไปด้วย
๒. ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการต่อ [รวมถึงโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้พับไป
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ด้วย] ก็ให้เสนอขอ
ตั้งงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังรายงานผลการพิจารณาและติดตามการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ของหน่วยงานที่ได้รับการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๗๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
รวม ๒๑ ส่วนราชการ ได้แก่ (๑) สานักงานสถาบัน (๒) วิทยาลัยชุมชนตราด (๓) วิทยาลัยชุมชนตาก (๔) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
(๕) วิทยาลัยชุมชนน่าน (๖) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (๗) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (๘) วิทยาลัยชุมชนพังงา (๙) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
(๑๐) วิทยาลัยชุมชนแพร่ (๑๑) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (๑๒) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (๑๓) วิทยาลัยชุมชนยโสธร (๑๔) วิทยาลัย
ชุมชนยะลา (๑๕) วิทยาลัยชุมชนระนอง (๑๖) วิทยาลัยชุมชนสงขลา (๑๗) วิทยาลัยชุมชนสตูล (๑๘) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
(๑๙) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (๒๐) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู และ (๒๑) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และให้ส่งสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของธนาคารออมสิน โดยการอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อใหม่เพิ่มเติมให้กับผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้เงินที่ทายาทจะได้รับ
ในอนาคตเพื่อค้าประกัน ได้แก่ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.) และ/หรือเงินบาเหน็จตกทอด เพื่อนาเงินสินเชื่อ ใหม่
มาลดภาระหนี้หรือเปิดบัญชีหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารออมสิน และผู้กู้
ไม่ต้องผ่อนชาระหนี้วงเงินสินเชื่อใหม่ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถแก้ไขบรรเทาปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ ราย และสามารถลดภาระหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เฉลี่ยรายละ ๓๐๐,๐๐๐๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากเดิมร้อยละ ๕.๘๕-๖.๗๐ ต่อปี
เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี อีกทั้งผู้กู้ไม่ต้องผ่อนชาระหนี้วงเงินสินเชื่อใหม่ตลอดอายุสัญญา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังกากับดูแลการพิจารณาวงเงินกู้ใหม่ของโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นการกู้เพื่อชดใช้หนี้เดิมโดยคานึงถึงการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้กู้ควบคู่ไปกับการทาบัญชีวางแผนการใช้จ่าย
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาด้านภาระหนี้สินได้อย่างแท้จริง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การกาหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และอนุกรรมการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติกาหนดอัตราเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยและอนุกรรมการ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนรายเดือน อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเบี้ยประชุมรายเดือน ในอัตราประธานกรรมการไม่เกินเดือนละ
๖,๒๕๐ บาท กรรมการไม่เกินเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ คณะอนุกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในอัตราประธานอนุกรรมการไม่เกินเดือนละ ๓,๑๒๕ บาท
อนุกรรมการไม่เกินเดือนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อคน
๒. ให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลให้คณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมถึงให้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการทุก ๖ เดือน ต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการจัดหาบุคลากรของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในระยะแรก แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วัน โดยเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการและมีความขาดแคลน ทั้งนี้ ให้พิจารณา
การจัดหาบุคลากรในลักษณะการจัดจ้างชั่วคราวด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. รวม ๒ ฉบับ ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
๒. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา
๑๔,๕๐๐ บาท และให้ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา
๒๑,๐๐๐ บาท

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า เนื่องจากในปัจจุบันเป็นช่วงเตรียมการเข้าสู่การปฏิรูปประเทศและมีความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของรัฐที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณของทางราชการ
ชะลอการรับภาคเอกชนและข้าราชการที่เกษียณอายุไว้ก่อน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มที่เพื่อรองรับการปฏิรูปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเทอร์เน็ต
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเทอร์ เน็ตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่าง ๆ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ การปรับปรุง ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

๗๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่ (ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการและความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การกาหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดยกาหนดให้การคุ้มครองป้องกันทรัพยากรแร่เป็นวาระแห่งชาติ
และกาหนดยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล รวมทั้งการเข้มงวด กวดขัน กากับ
ติดตามการประกอบการอย่างใกล้ชิดและดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่อย่างจริงจัง
ตลอดจนเร่งกาหนดนโยบายการบริหารจัดการแร่ของกลางให้ชัดเจน โดยต้องไม่ให้เกิดวงจรของการลักลอบทาแร่อีกต่อไป
๒. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ โดยเร่งแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๑๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต ตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับแร่
๓. การกากับติดตาม และการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่มี
อานาจหน้าที่บริหารจัดการระบบสัมปทาน ให้มีการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีระยะเวลากาหนด
ที่ชัดเจน และควรพิจารณาแนวทางการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือเสร็จสิ้นในหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักหน่วยงานเดียว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการออกใบอนุญาต การเพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปราม การลักลอบทาแร่
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการในการทาเหมื อง รวมทั้งให้มีระบบการติดตามประเมินผลของมาตรการ
เกี่ยวกับการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีการลักลอบทาแร่ที่ผู้กระทาผิด มีอิทธิพล เครือข่ายซับซ้อน และของกลางที่ยึดไว้มีมูลค่าสูง
เป็นคดีพิเศษ การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาลายทรัพยากรแร่อย่างจริงจัง เคร่งครัด ตลอดจนการประสานและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่อรณรงค์สร้างแนวร่วมเครือข่ายในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เป็นต้น

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
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นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... โดยมีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ในการดูแลให้มีการแข่งขันทางการค้าที่มีความเป็นอิสระ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการดูแล และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน ครอบคลุมในทุกประเภทธุรกิจ ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยกระทรวงพาณิชย์ใช้กลไกปกติของสานักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้าดาเนินการไปก่อน และทบทวนความเหมาะสมของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้มีความสอดคล้องกันด้วย
ส่วนการจัดตั้งสานักงานฯ เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาในระยะต่อไปตามความจาเป็น และให้
รับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงาน ก .พ. สานักงาน ก.พ.ร. และ
สานักงานอัยการสูงสุด ที่เห็นควรมีกติกาเพื่อกาหนดให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในการบริโภคสินค้า
และบริการ รวมทั้งลดการแทรกแซงของรัฐบาล ดังนั้น องค์กรที่กากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่ทาหน้าที่เป็นองค์กรผู้ตรวจสอบ
จึงควรมีอิสระในการดาเนินงาน ไม่อยู่ใต้อานาจฝ่ายบริหาร การกาหนดบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติฯ
ให้มีความชัดเจน และกาหนดกรอบระยะเวลาเพื่อรองรับการเตรียมการของรัฐวิสาหกิจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติตามกฎหมายการกาหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจากัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจนเพื่อรองรับเฉพาะคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
การกาหนดให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ ครอบคลุมหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในกรณีอื่น ๆ ด้วย อาทิ การออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ สาหรับกรณีบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฯ ว่าสามารถนาข้อบัญญัติ
ในพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้
หากประสงค์จะให้คงบทบัญญัติทั้งสองข้อไว้ ก็ควรกาหนดเวลาเฉพาะในช่วงแรกของการจัดตั้งสานักงานเพื่อมิให้เกิดบทเฉพาะกาล
แบบถาวร รวมทั้งการตัดโอนภารกิจด้านการกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าและสานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็น
ส่วนราชการเทียบเท่ากองไปกาหนดไว้ในสานักงานฯ เพื่อมิให้โครงการการแบ่งส่วนราชการซ้าซ้อนกัน และเห็นว่าคณะกรรมการฯ
เป็นผู้มีอานาจทางบริหารไม่ควรมีอานาจในการพิจารณาลดหย่อนโทษปรับ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานคณะทางานร่วม รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
ฝ่ายกฎหมาย เพื่อรวบรวมความเห็นขององค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ แล้วส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง
ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ. อาทิ การมีกติกาเพื่อกาหนดให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งลดการแทรกแซงของรัฐบาล ดังนั้น องค์กรที่กากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่ทาหน้าที่
เป็นองค์กรผู้ตรวจสอบจึงควรมีอิสระในการดาเนินงาน ไม่อยู่ใต้อานาจฝ่ายบริหาร การให้ความสาคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อเป็นกลไกในการช่วยตรวจสอบความโปร่งใสและกากับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรม การสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรในด้านทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและประเด็นการแข่งขันทางการค้าอย่ างต่อเนื่อง
สาหรับกรณีบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฯ ว่าสามารถนาข้อบัญญัติในพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ
ทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะให้คงบทบัญญัติทั้งสองข้อไว้
ก็ควรกาหนดเวลาเฉพาะในช่วงแรกของการจัดตั้งสานักงานเพื่อมิให้เกิดบทเฉพาะกาลแบบถาวร ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการ
ตารวจ ที่ถูกยกเลิกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย โดยกาหนดให้อานาจผู้บังคับบัญชาสามารถดาเนินการวินัยแก่ข้าราชการตารวจที่ออกจากราชการไปแล้ว ตามที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับประเด็น
กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดภายหลังที่ข้าราชการตารวจผู้นั้นพ้นจากราชการไปแล้ว ผู้บังคับบัญชา
ไม่อาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลได้ ซึ่งทาให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมาย
ขององค์กรตรวจสอบกฎหมายกับกฎหมายของข้าราชการตารวจ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต หน้าที่ของเภสัชกร การโฆษณาและอานาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์และการให้โอกาสแก่ผู้เสพ เสพและมีไว้ครอบครอง
เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย หรือเสพและขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ได้สมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาล ตลอดจน
ปรับปรุงบทกาหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและประเภทสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต
การต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์และผลิตสัตว์เพื่ อ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับ (๑) ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและประเภทสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ในการพิจารณากาหนดรายละเอียดประเภทของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนว่า ครอบคลุมถึง
การวิจัยสัตว์จากธรรมชาติในสถานที่ธรรมชาติด้วยหรือไม่ (๒) ร่างกฎกระทรวงกาหนดสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. .... ในการกาหนดให้สัตว์ที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดเป็นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ควร
รวมแมลงและแมง หอยและหมึก (ยกเว้น หมึกยักษ์ Octopus vulgaris) ปูและกุ้งเป็นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และไม่ควรกาหนด
ให้แมลงและแมงรวมอยู่ในร่างกฎกระทรวงกาหนดสิ่งมีชีวิตอื่นฯ (๓) ร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ .ศ. ....
มีความคลาดเคลื่อนในข้อ ๗ (ง) ในส่วนของข้อความ “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. ๒๕๔๕” ที่ถูกต้องควรเป็น
“พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕” และนิยามของผลผลิตจากสัตว์ที่ระบุว่า รวมถึง ไข่ เลือด อวัยวะ เนื้อเยื่อ
เซลล์ เซรุ่ม และฮอร์โมน ควรระบุให้ชัดเจนว่าการวิจัย cell line จะได้รับการยกเว้นหรือไม่ หากไม่ได้รับการยกเว้น นักวิจั ย
๗๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ที่ดาเนินการวิจัยกับเซลล์เพียงอย่างเดียว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ จาเป็นต้องขอรับใบอนุญาตหรือไม่ ตลอดจนการลดจานวนปี
ของประสบการณ์ของนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญลงมาเป็นประมาณ ๒๐ ปี ในข้อกาหนดที่ให้นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญต้องมีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เห็นควรให้มีการจัดทาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ชัดเจนและมีความเหมาะสม
ในการกาหนดว่าการดาเนินการต่อสัตว์ภารกิจลักษณะใด จึงถือว่าเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ การพิจารณาภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง ๔ ฉบับ เพื่อให้ภารกิจในการดาเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของร่างกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตฯ ควรพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์ ข้อยกเว้นการขอรับใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สาหรับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สาหรับร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ควรเพิ่มเติมการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ใช้สัตว์และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สาหรับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ เป็นต้น ไปพิจารณาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจานองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจานองเรือที่อยู่ระหว่าง
การต่อ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวการทาสัญญาจานอง การยื่นคาขอจดทะเบียนจานอง
การออกใบทะเบียนการจานอง การเปลี่ยนแปลงใบทะเบียนการจานอง การไถ่ถอนการจานอง และการแก้ไขสัญญาจานองเรือ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการต่อ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มคุ ณภาพอาหารสั ตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ และให้ ส่ งส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มคุ ณภาพอาหารสั ตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ และให้ ส่ งส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกาหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอานาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.)
และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอานาจของคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน
และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ควรคานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยง โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้น) สาหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองในการกาหนดเรื่องการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์อื่นของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลปกครอง ในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเห็นควรให้รายงานเรื่องดังกล่าว
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการ รวมทั้งควรพิจารณาตามเหตุผลความจาเป็นของหน่วยงานหากมีการเสนอแก้กฎหมาย
ดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง แผนงานในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดี
ในศาลยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการทั้ง ๔ ข้อ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ หลักการกาหนดกรอบมาตรฐานอัตรากาลัง พื้นที่ และงบประมาณขั้นต่าของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรมต่อหนึ่งแห่ง
๑.๒ กรอบอัตรากาลัง พื้นที่ งบประมาณของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม สาหรับศาลที่เปิดทาการตั้งแต่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖-๑ เมษายน ๒๕๕๘ และศาลจังหวัดที่เปิดทาการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๓ แนวทางการจัดหาที่ดินเพื่อจัดสร้างอาคารบูรณาการร่วมสาหรับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับ
การจัดตั้งศาลชั้นต้น ได้แก่ (๑) การจัดหาที่ดินโดยกระทรวงยุติธรรมดาเนินการ ๒ แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ ๑ การหาพื้นที่ที่มีอยู่
ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม แนวทางที่ ๒ การหาพื้นที่จากหน่วยงานภายนอกที่มีพื้นที่ในครอบครอง และ (๒) การขอความร่วมมือ
สานักงานศาลยุติธรรม ในการจัดหาที่ดินสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อดาเนินการจัดสร้างอาคารที่ทาการถาวรของ
ตนเองไปพร้อมกับการจัดตั้งศาลชั้นต้นฯ ของสานักงานศาลยุติธรรม
๑.๔ ให้สานักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยการส่ง
ร่างแผนการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พิจารณา
ความจาเป็น ความคุ้มค่า ภาระงบประมาณของรัฐ และความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนปร ะโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม รองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดี
ในศาลยุติธรรม
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณ เกี่ยวกับการวางแผน
บูรณาการการทางานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันหรือใกล้เคียง การปรับปรุงกระบวนงานและเน้น
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน และควรคานึงถึงความจาเป็นของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยนาประเด็นปริมาณงานที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่มาใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งกรณีอัตรากาลังตามแผนเกินกว่ากรอบอัตรากาลังของแต่ละหน่วยงาน ควรให้เสนอคณะกรรมการ
กาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หากมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นก็เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๗๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๓. เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงานในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับ
การจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงยุติธรรมประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับ
คดีกับองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยให้การพิจารณาคดีสิ้นสุดและไม่ต้องนาเข้ามา
พิจารณาในส่วนกลางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง กรอบระยะเวลาในการจัดทากฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศให้ทันสมัย กฎหมายที่สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าของสังคม กฎหมายเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน หรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมาย
ที่วางแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นและตระหนักให้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ได้โดยเร็ว
เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้องของประชาชน อันจะช่วยนาพา
ประเทศเดินหน้าสู่ความมั่นคงต่อไป ดังนั้น เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลด้านกฎหมายข้างต้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการจัดทากฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา (Road Map) ๓ ระยะ ดังนี้
๑. ระยะที่ ๑ ระยะสั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งต้องเร่งรัด
ให้มีกฎหมายสาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือเพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต้อง
เร่งดาเนินการและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว
๒. ระยะที่ ๒ ระยะกลาง ช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายเกิดความต่อเนื่อง
๓. ระยะที่ ๓ ระยะยาว หลังจากรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดิน โดยเป็นกฎหมายที่ต้องดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๐

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวม
ทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๑๐๐
๗๕

๗๕

๖๕

๕๔

๔๔

๕๐
๒๕
๐
๒ ก.พ. ๕๙

๙ ก.พ ๕๙

๑๒ ก.พ. ๕๙

๒๓ ก.พ. ๕๙

เดือน

รวมทัง้ สิน้ ๒๓๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๐

๓๔๒

๓๐๐

๒๔๔

๒๐๐
๑๐๐

๔๒๔

๔๐๘

๒๒๕

๒๓๙

๒๙๑

๒๗๗
๒๓๓

๓๓๒
๓๐๖

๓๒๐
๒๖๖
๑๙๗

๓๕๕
๒๓๓๒๓๘

๑๐๘

๐
๑๖, ๓๐ ๒๕ ๓๐ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๙
๒๓ 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.
ก.ย. ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๙ ๕๙
๕๗

เดือน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๖๒ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๔๑ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๓๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๔๑ เรื่อง (๕๙.๒๔ %)
139

ป,วาระประธานแจ้
8
ง

๔ เรื่อง (๑.๖๘ %)

อ, 28 ่น ๆ ๓๑ เรื่อง (๑๓.๐๓ %)
วาระอื

พ, 58

วาระเพื่อพิจารณา ๖๒ เรื่อง (๒๖.๐๕ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง

๘๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติค ณะรัฐ มนตรีใ นวาระเพื่อ พิจ ารณาและวาระเพื่อ ทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๐๓ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๖๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๕๓ เรื่อง วาระจร ๙ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๔๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๑๓ เรื่อง วาระจร ๒๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง
๑๒๐
๘๐
๔๐

วาระปกติ

๑๑๓

วาระจร

๕๓
๒๘
๙
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๐๓ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๘ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
สม.
สว.
ปช.
ปง.
ตช.
วช.
กร
ศป.
ศย.
ศร.
สลธ.คสช
สปสช.

๖๓

๖
๓

๕

๓
๔

๓
๒

๒๑
๒๓
๑๗
๑๖

๖

๕

๗

๑๓
๑๒

๕
๔
๓
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๑

๐

๑๕

๓๐

๔๕

รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง

๘๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

๗๕

จํานวนเรื่อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๑๐ เรื่อง
๘๘.๒๓ %
เรื่องกฎหมาย
๒๘ เรื่อง
๑๑.๗๗ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๕๗ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน
๘๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องทีนโยบายรั
ส่ อดคล้อฐงบาล
กับนโยบายรั157
ฐบาล
๑๕๗65.97%
เรื่อง
๖๕.๙๗ %

งที่ไม่อสงกัอดคล้
ไม่เรืส่ออดคล้
บ อง
กับนโยบายรั
นโยบายรั
ฐบาลฐบาล
๘๑ เรื่อง
81
๓๔.๐๓
34.03%

รวมทั้งสิ้น ๒๓๘ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๔๗

๕๐
๔๐

๓๙

๓๔

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

๒
(๑)

(๒)

๖

๓

๑

(๓)

(๔)

(๕)

๗
(๖)

(๗)

(๘)

๑๐

(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ เรื่อง

๘๖

๒

๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๕๗

๖๐

๔๘

๔๐
๒๐
๐

๒๗
๑๐
(๑)

๙
(๒)

(๓)

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

๖

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๑๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑ เรื่อง
๘.๓๓ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๓ เรื่อง
๒๕.๐๐ %
ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง
๘.๓๓ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๔ เรื่อง
๓๓.๓๔ %
ภาคกลาง
จํานวน ๓ เรื่อง
๒๕.๐๐%

รวมทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๑ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๑๘
๑๖
๑๔
๑๓ ๑๑
๒๐ ๑๓
๘
๗ ๑๐ ๖ ๔
๗
๗
๔ ๒ ๔ ๒
๔
๑๐
๔
๒
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน

๘๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาล
ปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง (ก.ศป.)]
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒.
๓.
๔.
๕.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
๖๘๑๓/๕๙ [๒๓/๐๒/๒๕๕๙]

๕๑๒๓/๕๙ [๐๙/๐๒/๒๕๕๙]
๔๙๒๙/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๔๒๔๘/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]
๔๑๑๔/๕๙ [๐๒/๐๒/๒๕๕๙]

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

ฉบับ
๒๗
๒๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีจํานวน ๒๑ ฉบับ จําแนก
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
บัญญัติ
๑

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม

พระราช
กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง

๑

๓

๒

ระเบียบ

ประกาศ

๕
๔

๒
๑

๑
รวม

๙๐

พระราช
กําหนด

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑
๒

๑

๘

๕

๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
สว.
สผ.
สม.
ปช.
ตช.
ผผ.
วช.
อส.
สกช.
สลธ.คสช.
สปสช.

ชื่อเต็ม
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สภากาชาดไทย
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๑

