คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุ ม จะการปรากฏออกมาในรู ป ของ “มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของ
คณะรัฐ มนตรีในเรื่องต่า งๆ ที่สําคัญ อย่า งไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่น ดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและ
กลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนองนโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางาน
ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี
จึงเป็นภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการ
และกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพ
สะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุ ม ฯลฯ เฉพาะเรื่ อ งที่ เ ป็ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีทสี่ ําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนําไปสร้างพื้นลู่ – ลานกรีฑา
และพื้นลานอเนกประสงค์ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะ
เป็นข้อมูลประกอบ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้
แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มกราคม ๒๕๕๘

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๒๓/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๑

ว ๒๕/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๑

๕๔๘/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๑๓๒๙/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๒
๒

๔๓๕/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]

๓

๑๒๗๑/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๓

๑๐๙๙/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๔

๑๑๒๗/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๔

๑๐๗๘/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๔

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ร่างกฎกระทรวงกาหนดฉลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
หรือคาเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๓ ที่ผลิต นาเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ....
รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนสืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุ ญ าตให้ จ าหน่ า ยหรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
ในประเภท ๒ พ.ศ. ....
ขอความร่วมมือเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปราบปรามยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน)
การบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ๒๑๘/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘] ๕
และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งผลการดาเนินงานโครงการรวมพลัง
ปันน้าใจ ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
๕๕๙/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๕
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔
๖๐๗/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๖
การสมัครเป็นสมาชิกสามัญขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด

-๒การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทา
อันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้านอกชายฝั่งโซมาเลีย
ผลการประชุ ม ผู้ น ากรอบความริ เ ริ่ ม แห่ ง อ่ า วเบงกอลส าหรั บ ความร่ ว มมื อ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (บิมสเทค) ครั้งที่ ๓ และการประชุม
รัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๔
ผลการประชุ ม สมั ช ชา สมั ย ที่ ๑๓ ขององค์ ก ารโทรคมนาคมแห่ ง เอเชี ย และ
แปซิฟิก (APT) และผลการเลือกตั้งตาแหน่งเลขาธิการ APT
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าสหพันธรัฐรัสเซีย
การจัดทาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ
ผู้ถือหนั งสือเดิน ทางราชการระหว่างรัฐ บาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับรัฐ บาล
แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
การมอบโบราณวัตถุคืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖
รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับลิเบีย
ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย ลาว ครั้งที่ ๑๙
รายงานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในประเทศมาเลเซี ย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ผลการประชุ มใหญ่ ผู้ แทนผู้ มี อ านาจเต็ ม ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ
รายงานผลการดาเนินงานสืบเนื่องจากการลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ด้านวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
การประชุมมิตรประเทศลุ่มน้าโขงตอนล่างสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีช่วยหรือเทียบเท่า
ว่าด้วยการพัฒนาแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน (Extraordinary Friends of the Lower
Mekong Initiative Sub-cabinet Level Meeting on Mekong Sustainability)
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับโซมาเลีย
และเอริเทรีย
ร่ างแถลงการณ์ ร่ วมการประชุ มระดั บรั ฐมนตรี ด้ านสิ่ งแวดล้ อมของกลุ่ มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๔
การเพิ่มเงินสนับสนุนสมทบและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสานักเลขาธิการ COBSEA
ขออนุ มัติร่ างบั นทึกผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิช ย์
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ กระทรวงอุ ตสาหกรรมและการค้ าแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๖
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๒๙๔๒/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
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๓๑๕๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
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๒๘๖๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
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๒๘๗๐/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
๓๑๕๙/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
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-๓๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ

ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ด้านการเดินทาง ๒๙๕๗/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
ออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๗

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา

๑๓๔๘/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๑๗

-๔๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
รายงานผลการดาเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ๒๖๔/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
ทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

๑๙

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานผลการดาเนินงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ "Harmony World Puppet ๒๔๙/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
Carnival in Bangkok Thailand 2014"
การเสนออนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวง ๒๘๔๕/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
ของล้านนา เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก ๒๘๔๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๒๐
๒๐
๒๑

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อ นบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
แผนงานทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ าระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

๔๔๓/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]

๒๒

-๕๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และ
ยกเว้น รัษฎากร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... [การกาหนดรายชื่อบริษัทสานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์]

๑๗๘๔/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๒๓

ว ๑๖/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๑๔/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
๒๙๖๒/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
๒๗๒๗/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๒๓
๒๔
๒๕
๒๕

๔๕๘/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๑๓/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๒๖
๒๖

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี ๒๕๕๘
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
ขออนุ มัติผู้ ลงทุนโครงการพัฒ นาพื้นที่บ ริเวณหมอน ๒๑-๒๒ ของจุฬาลงกรณ์ ๒๘๕๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
มหาวิทยาลัย

๒๗

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๒๕๙๐/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๒๗

๓๕๐/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ร่างกฎกระทรวงว่าด้ว ยการนาอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ๑๑๐๖/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
พ.ศ. ....
รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) ๒๔๖๘/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

๒๘

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๒๘
๒๘

-๖๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้า ท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการบริหารจัดการน้า ปี ๒๕๕๗ ตามข้อมูลการสารวจจากกองทัพบก ๓๐๒/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
งานเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชน

๒๙

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๗)
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๔๙๑/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]

๒๙

๒๗๕๘/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๓๐

๑๐๙๑/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๓๑

๑๔๒๔/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๓๑

๑๔๐๔/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๓๒

๒๗๓๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๓๒

๒๐๖๐/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๓๓

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนิน การเพื่อกิจการขนส่ งมวลชน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ รวม ๔ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อาเภอบางบัวทอง
อาเภอบางใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....
ขออนุมัติยกเลิกการก่อสร้างอาคารคลังเก็บใบยาต่างประเทศ (B05) และอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (B19) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
ณ สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ของโรงงานยาสู บ
กระทรวงการคลัง
ร่ างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่า เรื อ เขตจอดเรื อ และเขตควบคุม การเดินเรื อ
บริเวณอ่าวพัทยา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัย
สาหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้กิจการพิเศษ (เจ็ตสกีเพื่อเช่า)
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๖.

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

-๗๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนาไปสร้างพื้นลู่ -ลานกรีฑา และพื้นลาน ๒๒๘/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
อเนกประสงค์
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสรุปภาวะเศรษฐกิจ ๒๔๗๐/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
อุตสาหกรรมปี ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘

๓๓
๓๔

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึง ๑๙๐๐/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
แหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)

๓๔

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ๖๔๓/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
จานวน ๘ ฉบับ

๓๕

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖
(The 6th Economic Corridor Forum : ECF) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
และการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (The 6th Mekong-Japan Economic
Ministers Meeting) ณ กรุงเนปยิดอ ประเทศเมียนมา
ร่างกฎกระทรวงกาหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงการจัดตั้งสานักเลขาธิการระดับภูมิภาค
ส าหรั บ การดาเนิ น การตามข้อตกลงร่ ว มว่าด้ว ยการยอมรับคุณสมบัติ วิช าชี พ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
ผลการหารือทวิภาคีระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕
ร่ างพระราชบั ญญัติ คุ้มครองการดาเนิ น งานและให้ อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกั บ
สานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ....

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ

๑๐๙๗/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๓๖

๑๙๐๒/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๓๖

๒๑๗๗/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๓๗

๒๙๗๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๓๗

๒๘๗๗/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๓๘

-๘๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน

๑๓๖๘/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....
ขออนุมัติจ่ายชดเชยราษฎรผู้ได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดา ๒๒๐๕/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
แห่งใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี ๒๑๕๙/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
เพื่อผลักดันการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
จังหวัดตาก

๓๙
๓๙

การขอความเห็น ชอบร่า งแถลงการณ์ก รุง เทพที ่จ ะรับ รองในการประชุม ๑๔๘๙/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
รัฐมนตรีอาเซียน ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔
การดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ๑๗๘๓/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน : โครงการถนนสายวิทยาศาสตร์
ประจาปี ๒๕๕๘
รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่ ๒๑๑๕/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
จากการสารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม

๔๑

การจัดทาความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศ ๒๐๕๑/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
ญี่ปุ่น

๔๓

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม

๔๐

๔๑

๔๒

-๙๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มี โครงสร้ างพื นฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ๑๑๖๓/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๑
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ ๒๖๒๕/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตาบลวัดเกต ตาบลหนองหอย อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ตาบลยางเนิ้ง และตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ และในท้องที่ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน พ.ศ. ....

๔๔
๔๕

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่ ง เสริม การอนุ รั ก ษ์แ ละใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....

๒๐๙๑/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๔๕

๒๗๙๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๔๖

ว ๑/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๙/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๑๕/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๒๘/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
๕๓๘/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๒/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๓๔๕/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๑๓๕๔/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๔๗
๔๘
๔๙
๕๑
๕๓
๕๓
๕๓
๕๔

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของรัฐบาล
การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ๑๐ ๑๙๔๔/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
๒๖๘๔/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
ว (ร) ๓/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๑๓๘๑/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๖/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
๑๑๔๔/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๕๔
๕๕
๕๕
๕๕
๕๖
๕๖

๑๔๐๙/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๕๖

๑๓๙๔/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๕๗

ว ๑๗/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๕๗

๒๑๖๖/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
๒๙๖๔/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๒๗/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๕๗
๕๘
๕๘

๒๔๖๙/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๕๙

๒๔๖๔/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๖๐

ว ๒๖/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๖๐

ว ๒๔/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
ว ๒๒/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๖๑
๖๑

ว (ร) ๒๓/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๖๑

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๔๑๔/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ....
ร่ างกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการของส่ วนราชการในกระทรวงการต่ างประเทศ ๑๑๗๗/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
รวม ๔ ฉบับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง ๑๐๙๔/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๖๒

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การชี้แจงร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขออนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ (เรื่อง หลักเกณฑ์
การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการฯ)
การเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้
แล้วหรือขอขยายระยะเวลาดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดทาฐานข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
การดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
การทาหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรี
การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติ
การอานวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กาหนดการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
๖๒
๖๒

- ๑๑ ๑๘๘๘/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๖๓

๒๐๘๑/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
๒๗๔๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๖๔
๖๔

๒๕๗๔/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๖๔

การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ๖๕๗/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
และพิจารณามอบหมายสานักงบประมาณอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการป้องกันการทุจริตเป็นโครงการ ๒๑๗๕/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
นาร่อง

๖๕

๑๓๕๖/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์ ๒๕๕๐/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
แผนไทยทั่วไป พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยของชาติ
หรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอรับ
อนุญาตและการอนุญาต ข้อจากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จ าก
ตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ๒๖๔๑/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

๖๖
๖๖

ร่ า งกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ....

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

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

๖๕

๖๖

- ๑๒ ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การบังคับคดี) และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษา
หรือคาสั่ง) ของกระทรวงยุติธรรม
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. ....
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ย กเลิ ก กฎหมายบางฉบั บ ที่ ห มดความจ าเป็ นหรื อ ซ้ าซ้ อ น
กับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกั ก ขั ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๑๗/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]

๖๖

๖๖๐/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๑๑๕๖/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๖๗
๖๘

๑๕๔๖/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๖๘

๓๐๕๒/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๖๘

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
ขออนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๑ ๒๗๖/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]

๖๙

๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น คดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ๑๙๑๐/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]
พุทธศักราช ๒๔๗๙ (กาหนดให้ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าเป็นเครื่องพันธนาการ
อีกประเภทหนึ่ง)

๖๙

๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....

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

๒๘๘๙/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๗๐

-  ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖.มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรืรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการทั่วไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๕

๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๑
๘๒

การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

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

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบให้ ข้ า ราชการลาเข้ า ร่ ว มอุ ป สมบทในโครงการอุ ป สมบทเฉลิ ม พระ เกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน (นับระยะเวลาตั้งแต่เตรียมการอุปสมบท
ถึงลาสิกขา) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ
๑.๒ การใช้สิทธิการลาตามข้อ ๑ ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมทั้งลู กจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบท ระหว่างรับราชการแล้ว และข้าราชการ
ซึ่งเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการ
ลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา) สามารถจะลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้
ได้อีก สาหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว
ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือน
ตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๑.๓ การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสาหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์
กาหนด ภายในระยะเวลาที่กาหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ให้ลาได้ตามระยะเวลาที่กาหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กาหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว
๒. เพื่อให้การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
เสนอแผนงาน โครงการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในชุดนั้น ๆ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และในกรณีที่จะต้องนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ก็จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยผ่านสานักราชเลขาธิการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้การปฏิบัติและการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในชุดนั้น ๆ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนาเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และในกรณีที่จะต้องนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก็จะต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยผ่านสานักราชเลขาธิการด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

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

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ประกอบด้วย (๑) ประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถดาเนินการ
ได้เอง และ (๒) ประเด็นที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติดาเนินการ และให้นารายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยเสนอต่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสานัก
งบประมาณ เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองค์กรใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ควรพิจารณาถึงบทบาท
ในการสร้างความสอดคล้องเชิงนโยบายเป็นสาคัญ และควรพิจารณาถึงความซ้าซ้อนของอานาจหน้าที่ขององค์กรที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
การปฏิรูปเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของภาคการผลิตและภาคบริการ ควรให้มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของระบบวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ วทน. ให้สามารถกาหนดนโยบายและแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การผลักดันกฎหมายที่ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และปฏิรูปการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
โดยให้มีการร่วมจ่ายค่าบริการสุขภาพระหว่างรัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะ ควรเป็นการจ่ายแบบล่วงหน้า (Pre-payment)
ไม่ใช่การร่วมจ่าย ณ จุดรับบริการ การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ/กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทางบประมาณแผ่นดิน ควรให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ
ทั้งมิติด้านการพัฒนา และด้านการรักษาความมั่นคงอย่างประสานสอดคล้องและสมดุลกัน เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการปรับแก้ไข
ในรายละเอียดในส่วนของข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยที่รัฐบาลสามารถดาเนินการได้ทันทีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มดาเนินการตามข้อเสนอฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. เพื่อให้การดาเนินการปฏิรูปประเทศไทยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยดังกล่าว
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ
และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ติดตามและประเมิ นผลการดาเนินการของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งกาหนดแนวทางและ
มาตรการหรือกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
๒. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) หารือกับประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน
และ ๑ ปี ในการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
โดยให้เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน ๔ ด้าน ได้แก่ การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นการบริโภค การเร่งรัด
การส่งออก การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งนี้ ควรให้
ความสาคัญกับมาตรการที่มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อลดความเหลื่ อมล้าในสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ โดยตรงแก่ผู้มีรายได้น้อ ย
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้หลักจากเศรษฐกิจนอกระบบให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากเศรษฐกิจในระบบได้อย่าง
ถูกต้อง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒

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

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดฉลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือคาเตือนหรือข้อควรระวังการใช้
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิต นาเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดฉลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือคาเตือน
หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิต นาเข้า หรือส่งออก พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีฉลากและ
เอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือคาเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิต นาเข้า หรือส่งออก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดาเนินการ
ต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสืบเนื่องจากการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสืบเนื่อง
จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ ตามที่กระทรวงยุติธรรม โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตกลงแผนปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัย จีน ลาว เมียนมา และไทย ๒๐๑๔ ระหว่าง
วันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมได้มีการนาเสนอสถานการณ์ยาเสพติด และได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ
ร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติการตามแม่น้าโขงและการปฏิบัติการทางบกซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง
เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป้าหมายของแต่ละประเทศเพื่อกาหนดเป้าหมาย
การสืบสวนร่วมกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กาหนดแนวปฏิบัติในแผนการปฏิบัติการนี้ เช่น การสุ่มตรวจเรือต้องสงสัย การสืบสวน
เป้าหมายที่กาหนด การตรวจค้นในพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นจุดต้องสงสัย เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการแม่โขงปลอดภัยได้กาหนดจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. การจัดประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา ด้านความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งดาเนินการเป็นครั้งที่ ๑๗
จัดระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปสาระสาคัญได้ กล่าวคือ (๑) ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ทั้ง ๒ ฝ่ายตกลงกาหนดเป้าหมายในการสืบสวนจับกุมและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน รวมทั้งกาหนดจุดตรวจจุดสกัดทั้งใน
ฝั่งเมียนมาและในฝั่งไทยเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ที่จะเข้าพื้นที่ผลิตในเขตสามเหลี่ยมทองคา และที่จะผ่านเข้าไทย
(๒) ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่จับกุมได้ เพื่อขยายผลเชื่อม โยงกับ
ข้อมูลการข่าว เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มที่ผลิต และประเทศไทยได้เสนอโครงการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดร่วมไทย-เมียนมา โดยสนับสนุน
เครื่องมือการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ของเมียนมา และ (๓) ด้านการพัฒนาทางเลือก ฝ่ายเมียนมา
ได้เสนอขอขยายพื้นที่โครงการ ซึ่งฝ่ายไทยได้นาข้อมูลนี้เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ได้รับเห็นชอบในหลักการ และจะได้ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด สืบเนื่อง
จากการประชุมทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว และเวียดนาม เมื่อครั้งการประชุมอาเซียนด้านยาเสพติดครั้งที่ ๓
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ฝ่ายไทย โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เสนอให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง มาตรการในการควบคุม สกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นซึ่งใช้ในการผลิตยาเสพติด และมีการลักลอบ
ลาเลียงผ่านประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา ซึ่งประเทศดังกล่าวเห็นชอบ
ให้มีการจัดประชุม ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น
ในการผลิตยาเสพติด โดยพิจารณากาหนด ๗ ประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม จีน อินเดีย เกาหลี
และไทย โดยกาหนดเชิญหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด ผู้แทนฝ่ายสืบสวนปราบปราม และผู้แทนด้านการควบคุมเคมีภัณฑ์
และสารตั้งต้น รวม ๓ คน จากแต่ละประเทศเข้าร่วมประชุมฯ โดยกาหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายหรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตให้จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้ โทษ
ในประเภท ๒ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (โครงการพัฒนาศักยภาพการปราบปรามยาเสพติดประเทศ
เพื่อนบ้าน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) ดาเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพการปราบปรามยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจาปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว
จานวน ๓๐ ล้านบาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้สานักงาน ป.ป.ส. ดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการดาเนิน
โครงการฯ ต้องมีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการดาเนินการเดียวกัน
การสนับสนุนการปฏิบัติการควรเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคการปฏิบัติ และการอบรม ณ ที่ตั้งหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ควรเป็นการปฏิบัติการภาคสนาม นอกจากนี้ การสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนตามโครงการที่ได้
ตกลงกันไว้แล้ว หรือเป็นไปตามข้อหารื อ ข้อตกลงร่วมกันในแต่ละปี ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับรัฐบาลไทย ไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการด้วย
๒. ในส่วนของการขออนุมัติเป็นหลักการให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอานาจอนุมัติโครงการภายใต้กรอบงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนรายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทาลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศนั้น ให้สานักงาน ป.ป.ส. เสนอขออนุมัติตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นคราว ๆ ไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติ
เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นครั้งที่ ๒ จานวน ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ตั้งไว้ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ และให้ขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
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๔

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

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่
อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งผลการดาเนินงาน
โครงการรวมพลังปันน้าใจ ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม และการประชุม
วิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุ งเทพมหานคร และผลการดาเนินงานโครงการรวมพลังปันน้าใจ ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลา ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม เรื่องการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา ประกอบด้วย การประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการประชุมระดับรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีประเด็นผลการประชุมเจรจาและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ คือ
๑.๑ คาแถลงการณ์ร่วมของสมาชิกอาเซียนบวกสาม เน้นนโยบาย ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การเตรียมความพร้อม
รับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ (๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค และ (๓) ร่วมกับประชาคมโลก
ในการหยุดยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
๑.๒ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) เพิ่มความร่วมมือ
ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อข้ามพรมแดนต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร และการแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น (๒) สร้างกลไกการเตรียมความพร้อมตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก (๓) จัดช่องทางสื่อสารการเตือนภัยล่วงหน้า มีสายด่วนรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุข และ (๔) ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาและเพิ่มความพร้อมเครื่องมือ
ในการป้องกันโรค ตรวจจับสัญญาณการระบาด การรักษาพยาบาล และการควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ต่าง ๆ เป็นต้น
๑.๓ ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยควรมีการดาเนินงานตามข้อแถลงการณ์ร่วม
การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน เรื่อง การเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ได้แก่
(๑) พัฒนาศักยภาพของการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น
เช่น การอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนามและผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโปรแกรมในการเฝ้าระวังสอบสวนโรค การซ้อมแผนเมื่อมี
การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นต้น (๒) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางระบาดวิทยาผ่านกลไกของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations : IHR)
ความร่วมมือของบุคลากรในหลายภาคส่วน การแบ่งปันการใช้ทรัพยากร ทั้งอุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล เวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
ต่าง ๆ เป็นต้น และ (๓) สร้างระบบเครือข่ายและพัฒนาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
๒. ผลการดาเนินงานโครงการรวมพลังปันน้าใจ ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
สภากาชาดไทยจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อระดมเงินทุนภายในประเทศ โดยมีการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการเปิดรับเงินบริจาค
ผ่านรายการปันน้าใจต้านภัยอีโบลาทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือโอนเงินทางบัญชี
กระแสรายวัน ๓ ธนาคาร สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี “พลังน้าใจเพื่อหยุดยั้งอีโบลา” ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย โดยรับบริจาคถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔ [4th Mekong-Republic of Korea
(ROK) Foreign Ministers’ Meeting] ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยที่ประชุมฯ
๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

ได้รับรองร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔ และแผนปฏิบัติการ
ความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (Mekong-ROK Plan of Action 2014-2017) โดยถ้อยแถลงประธานร่วม
การประชุมฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการทบทวนและทิศทางในอนาคตของความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี การส่งเสริม
ความร่วมมือสาหรับประเด็นในระดับภูมิภาคและระดับโลก และการประชุมลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี สาหรับแผนปฏิบัติการ
ความร่วมมือฯ มีสาระสาคัญระบุถึงเป้าหมายและโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกใน ๖ สาขา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรน้า การเกษตรและการพัฒนาชนบท และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือฯ จะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อจาเป็นเพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และความต้องการของประเทศลุ่มน้าโขงอยู่เสมอ
๑.๒ มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ได้แก่
๑.๒.๑ ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่ง
ตอนใต้ระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม รวมทั้งโครงการจัดตั้ง Mekong Transportation Institute (Phase I) และเสนอโครงการ
ในสาขานี้ โดยเน้นโครงการในลักษณะไตรภาคีระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี-และประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
๑.๒.๒ เสนอโครงการในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกลุ่มน้าโขง
ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฯ ในภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๒.๓ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการบุกเบิก ฟื้นฟู และบูรณะระบบนิเวศป่าไม้ที่เ สื่อมโทรม ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี และเสนอโครงการในสาขา Green Growth ที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคการผลิต และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นโครงการในลักษณะไตรภาคีระหว่างไทย สาธารณรัฐเกาหลี-และประเทศ CLMV
๑.๒.๔ ร่วมดาเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัย การชลประทาน และการบริหารทรัพยากร
น้าอย่างบูรณาการในแม่น้าโขง
๑.๒.๕ ดาเนินการโครงการอบรมครบวงจรเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศลุ่มน้าโขง
๑.๒.๖ ดาเนินงานและติดตามผลการฝึกอบรมบุคลากรในประเทศลุ่มน้าโขงภายใต้โครงการ Freight and
Transport Association (FRETA) Certified Logistics Master และโครงการ Promoting Regional Agriculture Value Chains
on the GMS Southern Economic Corridor
๑.๒.๗ ร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับประชาชนต่อประชาชน
๑.๒.๘ ประสานคณะกรรมการร่ว มภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ประกอบด้ว ย สภาหอการค้า แห่ ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมประชุม Mekong-ROK Business Forum
ครั้งที่ ๓ ทีก่ ัมพูชา ในปี ๒๕๕๘
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือฯ ควรคานึงถึงประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น
และการสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจต่อชุมชน และในหัวข้อการเกษตรและการพัฒนาพื้นที่ชนบท ควรเ พิ่มเติมเรื่องของ
การส่งเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดการใช้สารเคมีในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง นอกจากนี้ ข้อเสนอของไทยจะดาเนินโครงการอบรม
ครบวงจรเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตข้าวในร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือฯ ควรเน้นความสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้าน
การจัดการน้าไปพร้อมกันด้วย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสามัญขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งยืนยันว่า ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญขององค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (International Organization of Legal Metrology : OIML) ประเทศไทยได้ขอสงวนสิทธิ์แล้วว่า
จะไม่ยอมรับสถานภาพทางกฎหมายและให้เอกสิทธิ์แก่สานักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ตามข้อ ๒๓
ของอนุสัญญาก่อตั้งองค์การชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ
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๖

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

๒. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของ OIML และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน
เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน โดยให้กระทรวงพาณิชย์ปรับเปลี่ยนชื่อภาษาไทยของ International Organization of Legal
Metrology จาก “องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด” เป็น “องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย”
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของ OIML ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมการค้าภายในได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว จานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม
ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของ OIML ให้กรมการค้าภายในเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและงาน
ด้านชัง่ ตวงวัดภายในประเทศให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญของ OIML พร้อมทั้งพิจารณากฎระเบียบ
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาการก่อตั้งองค์การชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบถึงสถานะ ข้อกาหนด และมาตรฐาน
ชั่งตวงวัดตามกฎหมายชั่งตวงวัดของ OIML เพื่อให้การกากับดูแลและการพัฒนางานด้านชั่งตวงวัดภายในประเทศเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการตามขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของ OIML ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทาอันเป็นโจรสลัดและการปล้น
โดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้านอกชายฝั่งโซมาเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๑๘๔ (ค.ศ. ๒๐๑๔) เกี่ยวกับ
การขยายเวลาการดาเนินมาตรการเกี่ยวกั บการปราบปรามการกระทาอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้า
นอกชายฝั่งโซมาเลีย ออกไปจนถึงวั นที่ ๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการปฏิบัติต ามพันธกรณีที่ไ ทยมีต่อ สหประชาชาติ
โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย
๒. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติและแจ้งผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมผู้นากรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
(บิมสเทค) ครั้งที่ ๓ และการประชุมรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบปฏิญญาการประชุมผู้นาบิมสเทค ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการยืนยันความตั้งใจและความ
พยายามของรัฐสมาชิกบิมสเทคที่จะบรรลุถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์พื้นฐานของบิมสเทค
๑.๒ รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าของการดาเนินงาน
ในสาขาความร่วมมือ ๑๔ สาขา โดยประเด็นที่สาคัญคือ (๑) สาขาการค้าและการลงทุน ระบุถึงความจาเป็นที่จะต้องมีเขตการค้าเสรี
เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอ่าวเบงกอล และเร่งรัดให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ความตกลงว่าด้วยกระบวนการ
และกลไกระงับข้อพิพาท ความตกลงว่าด้วยการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างกันในเรื่องทางศุลกากรภายใต้กรอบ
ความตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเทค และพิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเทคโดยเร็ว (๒) สาขาเทคโนโลยี เร่งรัดให้
จัดทาร่างตราสารว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบิมสเทคโดยเร็ว (๓) สาขาพลังงาน เร่งรัดให้จัดทาร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าบิมสเทคให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว (๔) สาขาการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร เน้นย้าถึงความสาคัญ
ที่จะต้องพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยใช้รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในภูมิภาคและโลจิสติกส์
๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นพื้นฐาน และเร่งดาเนินการตามโครงการสาคัญเร่งด่วน ๖๕ โครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว และ (๕) สาขาการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ ามชาติ เร่งรัดให้รัฐสมาชิกให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาบิมสเทค
ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายสากล องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบค้ายาเสพติดและการลงนามรับรองร่างอนุสัญญา
บิมสเทคว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในเรื่องทางอาญา และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกเริ่มเจรจาจัดทาร่างอนุสัญญาว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
๑.๓ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมผู้นาบิมสเทค ครั้งที่ ๓
และการประชุมรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๔ อาทิ สาขาการค้าและการลงทุน ได้แก่ การให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดทาร่างความตกลง
ว่าด้วยการค้าสินค้า (BIMSTEC Agreement on Trade in Goods) การเร่งสร้างเขตการค้าเสรี BIMSTEC เพื่อส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนในอ่าวเบงกอล สาขาการคมนาคมและการสื่อสาร ได้แก่ การให้ประเทศสมาชิกระบุรายชื่อโครงการเร่งด่วนเพิ่มเติมตาม
รายงานการศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของบิมสเทค (BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistics
Study : BTILS) การให้ระบุโครงการสาคัญเร่งด่วนและจัดเตรียมแผนปฏิบัติการสาหรับปี ๒๕๕๗/๒๕๖๓ สาขาพลังงาน ได้แก่
การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในภาคพลังงาน และการให้รัฐสมาชิกส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ /พลังงานสะอาดเพื่อลด
การพึ่งพาการนาเข้าน้ามันและให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าให้เสร็จสมบูรณ์
สาขาเทคโนโลยี ได้แก่ การให้รัฐสมาชิกส่งเสริมความร่วมมือในการขยายฐานด้านฝีมือและเทคโนโลยีด้วยการร่วมมือและการเป็น
หุ้นส่วนโดยมุ่งเน้นสาขา SMEs และให้เร่งรัดการรับรองร่างตราสารจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ BIMSTEC โดยเร็ว เป็นต้น
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดาเนินข้อริเริ่มความร่วมมือในอนาคตควรคานึงถึงการป้องกันและเฝ้าระวัง (safeguard) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในบริบทที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งประเด็นการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ประเทศไทยควรใช้เวทีบิมสเทคผลักดันต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดการจัดทาแผนการทางานร่วมกันของประเทศที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมสมัชชา สมัยที่ ๑๓ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) และผลการเลือกตั้ง
ตาแหน่งเลขาธิการ APT
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสมัชชา (General Assembly : GA) สมัยที่ ๑๓ ขององค์การโทรคมนาคมแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity : APT) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และผลการเลือกตั้งตาแหน่งเลขาธิการ APT ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของ APT ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ โดยมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ชาญฉลาด ซึ่ง APT จะนามาเป็นแนวทางในการร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกในด้านต่าง ๆ ที่มีความสาคัญเร่งด่วน ได้แก่ (๑) นโยบายที่เอื้อให้เกิดความเจริญเติบ โตด้าน ICT และเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่ฉลาดอย่างยั่งยืน (๒) สังคมที่ปลอดภัยและมั่นคงด้วยการใช้ ICT (๓) ความเชื่อมั่นในการใช้ ICT (๔) การสร้างระบบนิเวศน์ทาง ICT
ที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม (๕) การสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาองค์กร และ (๖) การเสริมสร้างความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาด้าน ICT
๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มอัตราต่อหน่วยสาหรับเงินค่าบารุง APT ร้อยละ ๑๓ จากเดิมหน่วยละ ๙,๐๙๘
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหน่วยละ ๑๐,๒๘๐ ดอลลาร์สหรัฐ สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗
๓. ทีป่ ระชุมได้มีการเลือกตั้งตาแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ APT ซึ่งมีประเทศสมาชิก APT มีสิทธิ์ลงคะแนน
มีทั้งสิ้น ๓๑ ประเทศ โดยมีผู้สมัครในตาแหน่งเลขาธิการ APT จานวน ๓ คน จากประเทศไทย มัลดีฟส์ และอินเดีย ผลการเลือกตั้ง
ปรากฏว่า นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี ประเทศไทย ได้รับเลือกตั้ง โดยมีคะแนน จานวน ๑๖ คะแนน สาหรับผลการเลือกตั้ง
ตาแหน่งรองเลขาธิการ APT ผู้มีสมัครจากประเทศญี่ปุ่นเพียงคนเดียวและได้รับเลือกตั้งในตาแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง
จะมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี (ปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๘) และจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
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๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรัสเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
สหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อหารือถึงแนวทางการดาเนินความสัมพันธ์
และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นสาคัญสาหรับติดตามผลการหารือระหว่างการเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรัสเซียดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ได้แก่
๒.๑ การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งฝ่ายไทยเสนอระหว่างวันที่
๒๙ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๘ และการเร่งรัดการเจรจาความตกลงที่คั่งค้าง เพื่อให้สามารถลงนามได้ในระหว่างการเยือน
๒.๒ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖ ที่รัสเซีย
๒.๓ การส่งออกยางพาราไปรัสเซีย
๒.๔ การแลกเปลี่ยนยางพาราของไทยกับอากาศยานหรือยุทโธปกรณ์จากรัสเซีย
๒.๕ ความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคารในการใช้เงินสกุลอื่นนอกเหนือจากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและ
ยูโร ในการค้าทวิภาคีไทย-รัสเซีย
๒.๖ การขยายการส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรไปรัสเซีย
๒.๗ ปัญหาการนาเข้าแร่ใยหินจากรัสเซีย
๒.๘ การส่งเสริมการลงทุนของรัสเซียในไทยโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ
เวชกรรม และการลงทุนของไทยในรัสเซีย
๒.๙ การส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนคณะนักธุรกิจไทย-รัสเซีย
๒.๑๐ การจัดกิจกรรมฉลองวาระ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย
๒.๑๑ การขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ ไทย-รัสเซีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ซึ่งเป็นเอกสารกาหนดกรอบความตกลง
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ฉันมิตรและเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า แวะผ่าน และพานักอยู่ในดินแดนของคู่ภาคีเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน
รวมทั้งกาหนดเงื่อนไขในการเดินทางเข้าออก การสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลดระยะเวลาในการอนุญาต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการปฏิบัติต่างตอบแทน
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงเฮลซิงกิ ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การมอบโบราณวัตถุคืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๑.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร มอบโบราณวัตถุ จานวน ๑๖ รายการ ที่กรมศิลปากรได้ตรวจสอบ
ยืนยันแล้วว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีถิ่นกาเนิดในราชอาณาจักรกัมพูชาคืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชาในนามของรัฐบาลไทย โดยให้กรมศิลปากร
ดาเนินการส่งรายละเอียดและข้อมูลของโบราณวัตถุทั้ง ๑๖ รายการ ให้รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่าเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีถิ่นกาเนิดในราชอาณาจักรกัมพูชา
๑.๒ ในส่วนของโบราณวัตถุที่เหลืออีก ๒๐ รายการ ซึ่งกรมศิลปากรได้ตรวจสอบแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีถิ่นกาเนิดในราชอาณาจักรกัมพูชาหรือไม่ ให้กรมศิลปากรแจ้งผลการตรวจสอบโบราณวัตถุทั้ง ๒๐ รายการ
ให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาทราบ โดยหากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประสงค์จะขอรับโบราณวัตถุดังกล่าวคืน ให้รัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาจัดส่งหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า โบราณวัตถุทั้ง ๒๐ รายการ เป็นโบราณวัตถุที่มีถิ่นกาเนิด
ในราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อหาหลักฐานมายืนยันอาจจะดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทย
กับหน่วยงานของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศทาหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาเกี่ยวกับการดาเนินการในข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒
๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมทาความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการส่งมอบโบราณวัตถุ
คืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓. ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบโบราณวัตถุ
ที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทยคืนให้ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามนัยตารางสรุปประเด็นสาคัญสาหรับติดตามผลการประชุมและตารางติดตามสรุปผลการหารือทวิภาคี ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ สรุปการติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖
๑.๑.๑ การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประเด็นสาคัญที่ต้องติดตาม อาทิ การผลักดันให้
การดาเนินการตาม Bali Package และการจัดทา Post-Bali Work Program มีความคืบหน้า การเริ่มทาการศึกษาร่วมทางยุทธศาสตร์
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก การดาเนินการตามพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์เอเปคเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าโลก การดาเนินการตามข้อริเริ่ม เรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ห่วงโซ่
คุณค่าโลกในอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งไทยเป็นเขตเศรษฐกิจนาในสาขาธุรกิจเกษตร และการดาเนินการตามกรอบการดาเนินการ
ทางยุทธศาสตร์ด้านการวัดการค้ามูลค่าเพิ่มภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าโลก เป็นต้น
๑.๑.๒ การส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโต ประเด็นสาคัญ
ที่ต้องติดตาม อาทิ ยุทธศาสตร์ใหม่สาหรับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของเอเปค (ANSSR) ความร่วมมือในประเด็นการก้าวข้าม
กับดักรายได้ปานกลาง การอานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน ยกระดับความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ข้อริเริ่มเอเปคเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต และข้อริเริ่มเอเปคด้านความร่วมมือทางมหาสมุทรในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
เศรษฐกิจสีน้าเงิน เป็นต้น
๑.๑.๓ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างครอบคลุม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นสาคัญที่
ต้องติดตาม อาทิ การพิจารณาแนวทางขยายอายุบัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็นเวลา ๕ ปี และการพิจารณา
แนวทาง การจัดทาบัตรการเคลื่อนย้ายเสมือนจริงของภาควิชาการ (virtual academic mobility card) เป็นต้น
๑.๒ สรุปการติดตามผลการหารือทวิภาคีของรองนายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ
๑.๒.๑ จีน ประเด็นสาคัญที่ต้องติดตาม อาทิ การเตรียมการจัดกิจกรรมครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน
คาขอของจีนให้สนับสนุนข้อเสนอของจีนในกรอบอาเซียน เช่น คณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา Treaty of
Friendship and Good Neighborliness และการประชุมแม่โขง-ล้านช้าง เป็นต้น
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๑.๒.๒ ออสเตรเลีย ประเด็นสาคัญที่ต้องติดตาม อาทิ การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
เยื อนไทย และการจั ด การประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มฯ ครั้ งที่ ๒ ที่ ป ระเทศไทย การออกกฎหมายและการมี transitional
arrangement เกี่ยวกับการรับจ้างตั้งครรภ์ เป็นต้น
๑.๒.๓ นิวซี แลนด์ ประเด็นสาคัญที่ต้อ งติดตาม อาทิ การจัดจ้ างการประชุ มคณะกรรมการร่วมไทย นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๓ ที่นิวซีแลนด์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปด้านต่าง ๆ โดยการจัด workshop ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ เป็นต้น
๑.๒.๔ ปาปัวนิวกินี ประเด็นสาคัญที่ต้องติดตาม อาทิ การขอรับการสนับสนุนเรื่องการสมัครรับเลือกตั้ง
ใน UNSC ของไทยจากปาปัวนิวกินีเป็นลายลักษณ์อักษร การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาปัวนิวกินีเยือนไทย
การเยือนปาปัวนิวกินีของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการจัดการประชุมหารือ
ทวิภาคีไทย-ปาปัวนิวกินี ครั้งที่ ๑ (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส) เป็นต้น
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามนัยตารางสรุป
ประเด็นสาคัญสาหรับติดตามผลการประชุมและตารางติดตามสรุปผลการหารือทวิภาคี ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ได้ส่งเสริมการดาเนินการทางพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์เอเปคเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าโลก ตลอดจนการดาเนินการตามกรอบการดาเนินการทางยุทธศาสตร์ด้านการวัดการค้ามูลค่าเพิ่ม
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ควรเน้นย้าถึง
ความสาคัญที่ จะต้ องส่ งเสริม การพัฒนาอย่ างมี นวั ตกรรมในการปฏิ รูปเศรษฐกิ จให้ เจริ ญเติ บโตอย่ างยั่ งยืน ภายใต้เ ป้าหมาย
การขับเคลื่อนให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง การส่งเสริมการหุ้นส่วนความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการแข่งขันในตลาดการสร้างบรรยากาศแข่งขันและการสนับสนุนการเปิดเสรีด้านบริการ และการสร้าง
ความแข็งแกร่งและการขยายฐานของ SMEs เป็นต้น ไปพิจารณาต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การเข้าเยี่ยมคานับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย จานวน ๖ เขต และการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเสนอให้มีการพัฒนาความร่วมมือทางการเกษตรเนื่องจาก
ทั้งสองประเทศมีผลิตผลทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งขอให้เวียดนามสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของไทย ใน
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสาหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๘ โดยไทยพร้อมที่จะสนับสนุนเวียดนาม ใน
กรณีนี้เช่นกัน สาหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๒๑ ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวว่าไทยและเวียดนามมีความเห็นที่
คล้ายคลึงกันในประเด็นต่าง ๆ ในเวทีระดับโลก สาหรับปัญหาในทะเลจีนใต้ เวียดนามมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการลงนาม ใน
แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct of Parties in the South China Sea : COC) โดยเร็ว เพื่อยุติข้อพิพาท และกล่าว
ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การดูแลผู้อพยพและแรงงานชาวเวียดนาม จานวน ๑๓๐,๐๐๐ คน เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้หารือกับนายกรัฐมนตรี
ของไทยถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านแรงงานระหว่างไทยกับเวียดนามแล้ว
๑.๒ การเข้าเยี่ยมคานับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน โดยเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้ปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนที่นั่งฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางทะเล รวมทั้งเสนอให้ มีการจัด ตั้งกลไกในการขับ เคลื่ อนการทางานร่ วมกันในรูป ของคณะกรรมการร่วมของทั้งสองฝ่า ย
เพื่อขยายผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น รวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทางทหารในด้านต่าง ๆ และร่วมกันแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน
เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาค พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนักลงทุนไทยในเวียดนาม และชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้
๑๑
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การดูแลผู้อพยพและแรงงานชาวเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี และกล่าวว่า หากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างกัน
เช่น ด้านการประมง และด้านแรงงาน ขอให้แก้ไขโดยยึดหลักมนุษยธรรม โดยหากต้องใช้กลไกทางกฎหมาย ขอให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๑.๓ การเยี่ยมชมกรมซาดิ่ง ภาคทหารบกที่ ๗ นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นกรมทหารราบและเป็นหนึ่งในหน่วยทหาร
ที่ได้รับยกย่องว่าดีที่สุดของภาคทหารบกที่ ๗ เป็นหน่วยทหารที่มีการพัฒนากาลังพลให้มีความพร้อมรบของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน
๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มีการเจรจาหารือกับ
ฝ่ายเวียดนามไว้แล้วติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการในแต่ละเรื่องด่วน เช่น การแก้ไขปัญหาแรงงานต่ างด้าว (กระทรวง
แรงงาน) การแก้ไขปัญหาการลักลอบทาประมงผิดกฎหมาย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับโทษจาคุก
อยู่ในประเทศเวียดนาม (กระทรวงยุติธรรม) และการเข้าร่วมดาเนินโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ามันและโรงงานปิโตรเคมี ของ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (กระทรวงพลังงาน) เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพั ฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจาปาสั ก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจาปาสัก ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับแก้ถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศร่ว มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น รวบรวมรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ประเทศไทย
ได้ทาความตกลงให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนงาน/
โครงการในส่วนที่ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ระบุระยะเวลาในการดาเนินโครงการและแหล่งงบประมาณด้วยเพื่อเป็น
ข้อมูลแจ้งให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทราบในกรณีที่ผู้แทนของรัฐบาลไทยไปเยือนครั้งต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ พ ๖ ๒๑๔๒/๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับลิเบีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จานวน ๔ ฉบับ ได้แก่
ข้อมติ ที่ ๒๐๙๕ (ค.ศ. ๒๐๑๓), ที่ ๒๑๔๔ (ค.ศ. ๒๐๑๔), ที่ ๒๑๔๖ (ค.ศ. ๒๐๑๔) และที่ ๒๑๗๔ (ค.ศ. ๒๐๑๔) เกี่ยวกับลิเบีย
๒. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ และแจ้ งผล
การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๙ เป็นกรอบ
ในการหารือกับฝ่ายลาวระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔
มกราคม ๒๕๕๘ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยร่างบันทึกการประชุมดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ดาเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาแล ะ/หรือ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

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

ผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นสาคัญที่จะหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ
ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน การยกระดับจุดผ่านแดน การค้าและการลงทุน การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกการประชุมในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินความสัมพันธ์
แต่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศมาเลเซียของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศ
มาเลเซีย กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ร่วมกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศมาเลเซีย
โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนชาวมาเลเซียใน ๓ อาเภอ ได้แก่ อาเภอตุมปัต อาเภอปาเซมัส และอาเภอ
ตาเนาะห์แมเราะห์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือใน ๔ กิจกรรม ได้แก่ การบริจาคสิ่งของ
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การให้บริการตรวจสุขภาพอนามัย และการให้บริการซ่อ มแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ สามารถให้บริการครอบครัวกว่า ๑,๐๐๐ ครอบครัว ซ่อมรถจักรยานยนต์ ๕๑๒ คัน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๑๐๕ ชิ้น และฝึกอาชีพระยะสั้น ๓๔๖ คน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอานาจเต็ม ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอานาจเต็ม ค.ศ. ๒๐๑๔ (Plenipotentiary Conference : PP-14) ของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และผลการเลือกตั้งตาแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (Council) ของ ITU ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ที่ประชุม PP-14 ได้มีการพิจารณาข้อเสนอจากประเทศสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงบประมาณของ ITU ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร และการกาหนดท่าทีร่วมของประเทศ
สมาชิก ITU ต่อประเด็นสาคัญด้านโทรคมนาคมและ ICT และได้มีมติเห็นชอบให้ออกข้อมติใหม่ จานวน ๒๐ ข้อ ให้แก้ไขข้อมติเดิม
จานวน ๔๙ ข้อ ให้ยกเลิกข้อมติเดิม จานวน ๗ ข้อ ให้ออกข้อตัดสินใจใหม่ จานวน ๒ ข้อ และให้แก้ข้อตัดสินใจเดิม จานวน ๓ ข้อ
๑.๒ ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม PP-14 ได้ลงนามรับรองกรรมสารสุดท้าย (Final Acts) ซึ่งเป็น
เอกสารที่แสดงผลการประชุมฯ โดยได้รวบรวมข้อมติต่าง ๆ ของที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการกาหนดแผนงานกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของ ITU ในเรื่องการพัฒนาโทรคมนาคม มาตรฐานโทรคมนาคม และวิทยุคมนาคม และแผนงานในการบริหารจัดการองค์กรของ
ITU สาหรับช่วง ๔ ปีข้างหน้า ซึ่งรวมถึงเรื่องแผนงบประมาณ การเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดประชุมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ ITU เป็นต้น
๑.๓ ที่ประชุม PP-14 มีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาเรื่องการทาให้ธรรมนูญและอนุสัญญาของของ ITU เป็น
เอกสารที่มีเสถียรภาพและไม่ควรมีการแก้ไขเป็นประจา ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีการพิจารณาในการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอานาจเต็มฯ
ครั้งต่อไปในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (PP-18) ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ที่ประชุม PP-18 จะให้ความเห็นชอบต่อการกาหนดให้ธรรมนูญและ
อนุสัญญาของ ITU เป็นเอกสารที่มีเสถียรภาพ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญและอนุสัญญาทั้งฉบับเพื่อ
รองรับการใช้งานในระยะยาวได้โดยไม่จาเป็นต้องมีการแก้ไขเป็นประจาทุก ๔ ปี
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อยื่นสัตยาบันสารสาหรับการแก้ไขบทบัญญัติในธรรมนูญและอนุสัญญาของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศที่เป็นผลจากการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอานาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ค.ศ. ๒๐๐๒
ค.ศ. ๒๐๐๖ และ ค.ศ. ๒๐๑๐ ต่อไป
๑๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนิน งานสืบ เนื่อ งจากการลงนามแผนปฏิบั ติการว่า ด้วยการแลกเปลี่ย นด้ านวัฒนธรรม ไทย เวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานสืบเนื่องจากการลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าพบนาย Huynh Vinh Ai รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเที่ยวของเวียดนาม เพื่อหารือเรื่องแผนงาน โครงการ กิจกรรมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในด้านการแลกเปลี่ยน
บุคลากรด้านศิลปะ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศาสนา เป็นต้น และการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการซึ่งจะดาเนินการระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีทั้งสองประเทศคาดหวังว่า แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกรอบ
การดาเนินงานในการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทย-เวียดนาม ส่งผลและเกื้อหนุนความสัมพันธ์ในการเริ่มต้น
การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ไทยและเวียดนามจะครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งจะเป็นวาระสาคัญในการผลักดันให้เกิดการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อการดาเนินความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ไทยและเวียดนามในด้านอื่น ๆ ต่อไป
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้พบหารือกับผู้บริหารแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลกในเวียดนาม
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกโลก โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่า การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกโลกถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของไทยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
กล่าวคือ การพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ
หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร ให้เกิดการพัฒนาและเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศ าสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ จะบูรณาการการทางานร่วมกับกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะร่วมกันจัดทาแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่กาลังจะเสนอเป็นมรดกโลกในอนาคต ทั้งนี้ พร้อมจะร่วมมือ
กับเวียดนามภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกโลก อาทิ หอสมุดและจดหมายเหตุ
และมรดกทางวัฒนธรรม
๒. มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมฯ และผลการหารือความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในไทยและเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ๔๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทาและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าวในการลงนาม
ความตกลงฯ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางขยายความร่วมมือในด้านอื่น ๆ กับสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เช่น การสารวจและใช้ประโยชน์
จากแหล่งทรัพยากรแร่ เป็นต้น
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมมิตรประเทศลุ่มน้าโขงตอนล่างสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีช่วยหรือเทียบเท่าว่าด้วยการพัฒนาแม่น้าโขง
อย่างยั่งยืน (Extraordinary Friends of the Lower Mekong Initiative Sub-cabinet Level Meeting on
Mekong Sustainability)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมมิตรประเทศลุ่มน้าโขงตอนล่างสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีช่วย
หรือเทียบเท่าว่าด้วยการพัฒนาแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน (Extraordinary Friends of the Lower Mekong Initiative Sub-cabinet
Level Meeting on Mekong Sustainability) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการร่วมมือกันเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องน้า อาหาร พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแม่น้าโขง
๑.๒ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมฯ และรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับถ้อยคาในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ควรเป็นไปในลักษณะตระหนักถึงความสาคัญร่วมกันของบรรดามิตรประเทศ กลุ่มประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภายในและภายนอกลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง ต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในหลากหลายมิติที่สาคัญ ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี )
ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับโซมาเลียและเอริเทรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับโซมาเลียและเอริเทรีย
รวม ๗ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ ที่ ๑๙๐๗ (ค.ศ. ๒๐๐๙), ที่ ๑๙๗๒ (ค.ศ. ๒๐๑๑), ที่ ๒๐๒๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑), ที่ ๒๐๓๖ (ค.ศ. ๒๐๑๒),
ที่ ๒๐๙๓ (ค.ศ. ๒๐๑๓), ที่ ๒๑๑๑ (ค.ศ. ๒๐๑๓) และที่ ๒๑๘๒ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ประกอบด้วยการคว่าบาตรทางอาวุธต่อโซมาเลีย
และเอริเทรีย การห้ามเดินทางต่อโซมาเลียและเอริเทรีย การอายัดทรัพย์สินต่อโซมาเลียและเอริเทรีย และการห้ามนาเข้าถ่านไม้
จากโซมาเลีย
๒. มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติและแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ครั้งที่ ๔ (Greater Mekong Sub-region Fourth Environment Ministers’ Meeting Joint Ministerial Statement) ซึ่งเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันมีสาระสาคัญเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการนาหลักการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการปกป้องและฟื้นฟู
ทรัพยากร ซึ่งเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นกรอบแนวทางกว้าง ๆ
ในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และไม่มีข้อผูกมัด
๑๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเพิ่มเงินสนับสนุนสมทบและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสานักเลขาธิการ COBSEA
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้เพิ่มเงินสนับสนุนสมทบค่าธรรมเนียมสมาชิกองค์กรสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(Coordinating Body on the Seas of East Asia : COBSEA) จากเดิม ๒๐,๙๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็น ๔๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
๑.๒ ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสานักเลขาธิการ COBSEA
๒. งบประมาณสาหรับเป็นเงินสนับสนุนสมทบค่าธรรมเนียมสมาชิกของ COBSEA ให้เป็นไปตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้สาหรับเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิก
ของ COBSEA จานวน ๖๖๘,๘๐๐ บาท (๒๐,๙๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) และส่วนที่จะต้องสมทบเพิ่มขึ้นอีก จานวน ๒๑,๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการโดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกผลการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๖ เป็นกรอบในการหารือ โดยร่างบันทึก
ผลการประชุมฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ดาเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นสาคัญ
ที่จะมีการหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุม ได้แก่ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ลาว การอานวยความสะดวก
ทางการค้า ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือภาคเอกชน
เป็นต้น
๑.๒ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกผลการประชุมฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนติดกัน เพื่อให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงคลังข้อมูลการค้าระหว่างกันเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการขยาย
การค้าการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดาเนินการติดตามและประเมินผลความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนาไปสู่การขยาย
ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

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

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตังแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก
๖ เดื อน ตั้ งแต่วั นที่ ๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามที่ก ระทรวงการคลังเสนอ และให้ก ระทรวงคมนาคม
(องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย) จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินตามมาตรการฯ ที่เกิดขึ้นจริง
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินตามมาตรการฯ ดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งพิจารณาแนวทางการดาเนินมาตรการฯ ให้มีความชัดเจน
โดยเร็ว โดยในการพิจารณาควรได้มีการศึกษาความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการดาเนินการเปรียบเทียบกับ วิธีการที่ดาเนินการ
ในปัจจุบันโดยเฉพาะประเด็นความครอบคลุมประชาชนที่รับบริการและภาระทางการเงินของภาครัฐ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาแนวทางการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามมาตรการใหม่
ทั้งในส่วนของรถโดยสารประจาทางและรถไฟให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อย และเป็น
ภาระงบประมาณเท่าที่จาเป็น โดยอาจพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจัดทาบัตรโดยสารให้สิทธิพิเศษ
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้บริการรถโดยสารประจาทางและรถไฟโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ) แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนต่อไป

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พั ฒนาระบบการคุ้ มครองทางสั งคม พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ ด้ อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ ๖๖.๗ ล้านคน ในจานวนนี้มีประชากรอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป จานวนประมาณ ๙.๖ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้งหมด โดยในระยะ ๓๐ ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอายุ
ของประชากรไทยได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุได้แก่ อัตราการเกิดที่ลดลง และอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น โดยระดับการสูงวัย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

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

ของประชากรวัดด้วยดัชนีการสูงวัย (Index of Ageing) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๘๓ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และจะเกิด
ปรากฏการณ์สาคัญคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีจานวนผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) มากกว่าจานวนเด็ก (อายุต่ากว่า ๑๕ ปี) เป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จากการที่ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด และจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากการที่
ประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ ๒๐ และเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” ปี พ.ศ. ๒๕๗๘ เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มสูงถึงร้อยละ ๓๐
ของประชากรทั้งหมด
๑.๒ การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มมีความตื่นตัวในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างหลักประกันรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร โดยการจัดให้เป็นศูนย์เบ็ดเสร็จในการดูแลและส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ การมีอาชีพ และให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ทากิจกรรมร่วมกันในชุมชน เป็นต้น
๑.๓ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดารง
ชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง
และยั่งยืน
๒. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ สานักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๐
ของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความซ้าซ้อนหรือแตกต่างกันหรือไม่ และควรดาเนินการประการใด
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ทราบโดยทั่วกันด้วย
๓. คณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลอีกหลายกลุ่มในสังคมที่รัฐจะต้อง
ให้ความช่วยเหลือดูแล เช่น เด็กแรกเกิด เด็กออทิสติก (autistic) และคนพิการ เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ในภาพรวมทั้งหมด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าวในแต่ละกรณี
ให้เหมาะสม เป็นธรรม ไม่เกิดความซ้าซ้อน และมีความยั่งยืนต่อไป โดยไม่เป็นภาระงบประมาณจนเกินความจาเป็น

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน

๑๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

การศึกษาและการเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

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

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนการดาเนินงานต่อไป ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในช่วง ๔ เดือนแรก (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๗) มีหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จานวน
๙,๖๗๑ หมู่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒,๕๓๕,๙๒๔ คน ทุกจังหวัดได้ประสานความร่วมมือในการดาเนินงานกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในแต่ละจังหวัด จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
และเชิญชวนให้ประชาชนประพฤติตามหลักศีล ๕ ครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประเมินผล
โครงการฯ ครั้งแรกพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความปรองดองสมานฉันท์
และการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติต่อตนเองและสังคมในระดับดีมาก
๒. การดาเนินงานตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เน้นการรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชน
ทุกคนรักษาศีล ๕ ขยายไปในพื้นที่ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จานวน ๗,๒๕๕ ตาบล ๗๔,๖๙๓ หมู่บ้าน
๖๑,๕๖๑,๙๓๓ คน โดยแบ่งระยะการดาเนินงานเป็น ๒ ระยะ คือ
๒.๑ ระยะเร่งด่วน มอบหมายให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาเนินการ ได้แก่ (๑) ประชุมชี้แจงคณะสงฆ์
หัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ความแตกแยกในสังคม ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เกิดจิตสานึกรักถิ่นฐานของตนเอง หันหน้ามาพูดคุยกันอย่างมีเหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความตระหนัก รักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกลไกทางพระพุทธศาสนา
คือ หลักศีล ๕ ให้ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ (๒) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๙

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

(MOU) กับสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และประสานให้มีการจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือ หรือแนวทางอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับพื้นที่ (๓) ติดตามผลการดาเนินงาน และรายงานผล
การดาเนินงานโครงการให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน คือ ระยะ
เร่งด่วน รอบที่ ๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และรอบที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
๒.๒ การดาเนินงานปกติ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กาหนดแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการ
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในระยะ ๔ ปีงบประมาณ คือ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อย่างยั่งยืน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สถานศึกษารักษาศีล ๕ และหน่วยงานรักษาศีล ๕

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ "Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ “Harmony World Puppet Carnival
in Bangkok Thailand 2014” ที่จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง และโรงละครรอบบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานตลอดการจัดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ มีผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ
เข้าร่วมชมการแสดงทั้ง ๑๓ พื้นที่ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ท้องสนามหลวง (เวทีใหญ่ ๑ เวที และเวทีเล็ก ๒ เวที) โรงละครแห่งชาติ
(โรงเล็กและโรงใหญ่) โรงละครวังหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
ถนนเจ้าฟ้า หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงฯ โรงละครศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) และศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมจานวนมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เกิดรายได้
หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๒. จากผลสาเร็จการจัดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ และภาพความประทับใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทาให้มี
คณะหุ่นนานาชาติหลายประเทศได้ร่วมกับคณะหุ่นไทย กาหนดจัดกิจกรรมและเข้าร่วมแสดงหุ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่
(๑) เทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และโรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒) เทศกาลหุ่นสายนานาชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต
“Phuket Harmony Puppet” วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสามกอง และถนนคนเดินหลาดใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต และ (๓) คาราวานหุ่นไทยสัญจรคืนสุข ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคใต้ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ และภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนออนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา เข้าสู่บัญชีรายชื่อ
เบื้องต้น (Tentative List)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เอกสารนาเสนออนุ ส รณ์ ส ถาน แหล่งต่ าง ๆ และภู มิทั ศ น์วั ฒ นธรรมของเชีย งใหม่ นครหลวงของล้ านนา
(Monuments, Sites, and Cultural Landscape of Chiang Mai, Capital of Lanna) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
ของศูนย์มรดกโลก เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และตามแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครอง
มรดกโลก (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)
๒. ให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) นาเสนอ
อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา (Monuments, Sites, and Cultural
๒๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

Landscape of Chiang Mai, Capital of Lanna) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบเอกสารนาเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (Phuphrabat Historical Park)
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
๒. เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) นาเสนอ
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๑

การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน

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

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนงานทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของแผนงานทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณ การสนับสนุน การกากับติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับปรุงแผนงานทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุให้เน้นการดาเนินงานในเชิงป้องกัน
มากกว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาพในช่องปาก โดยควรขยายกลุ่มเป้าหมายหลักให้ครอบคลุมถึงผู้มีอายุต่ากว่า ๖๐ ปีด้วย โดยในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทรวงสาธารณสุขกาหนดแผนปฏิบัติงาน เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรจากโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้จัดทาแผนปฏิบัติการ กาหนดตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์เป็นรายไตรมาส รวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบก่อนการดาเนินการ
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน
การจัดทาแผนทันตกรรมทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ การเพิ่มมาตรการ/กลไก การติดตามและการประเมินผล การรายงานผล
การกาหนดเป้าหมาย/งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
จานวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งมีแผนการผลิต การพัฒนา และการใช้บุคลากรด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุข
ที่สอดคล้องกับการดาเนินการแผนงานดังกล่าว การให้ความสาคัญกับการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านทันตสุขภาพ
การกาหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพควบคู่กับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมป้องกันในแผนระยะที่สองเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการด้วย

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

๒๒

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

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

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗) ไตรมาสที่ ๓
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. การนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้
น้าหอมและเครื่องสาอาง กระเป๋าและเข็มขัดหนัง นาฬิกาและอุปกรณ์ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี สุราต่างประเทศ
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ เลนส์ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ทาด้วยคริสตั ล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์
ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายใน ที่ทาด้วยคริสตัล มีมูลค่า
นาเข้า ๘๐๔.๔๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๔๕ ของมูลค่านาเข้ารวม ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖) ๒๕.๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๓.๐๖ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
ผลไม้ มีมูลค่านาเข้า ๑๕๒.๑๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้าหอมและเครื่องสาอาง มีมูลค่านาเข้า ๑๓๐.๘๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระเป๋าหนัง
และเข็มขัด มีมูลค่านาเข้า ๑๐๖.๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๒. การนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่มดังกล่าว มีมูลค่า
นาเข้า ๗๓๗.๑๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๒๙ ของมูลค่านาเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖) ๕.๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๐.๗๑ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด
๓ อันดับแรก ได้แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง มีมูลค่านาเข้า ๑๕๒.๗๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระเป๋าและเข็มขัดหนัง มีมูลค่านาเข้า
๙๗.๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นาฬิกาและอุปกรณ์ มีมูลค่านาเข้า ๙๕.๓๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๓. การนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่มดังกล่าว มีมูลค่า
นาเข้า ๘๑๗.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๓๙ ของมูลค่านาเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖) ๒๓.๐๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๒.๙๑ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด
๓ อันดับแรก ได้แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง มีมูลค่านาเข้า ๑๔๔.๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระเป๋าและเข็มขัดหนัง มีมูลค่านาเข้า
๑๑๔.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นาฬิกาและอุปกรณ์ มีมูลค่านาเข้า ๑๑๑.๙๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ โครงสร้างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ คือ
๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
๑.๑.๗ ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๑.๑.๘ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑.๑.๙ รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
๑.๒ ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็ นเรื่อง
สาคัญที่จะต้องเร่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม รวม ๑๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
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๑.๒.๑ การเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๑.๒.๒ การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มรี ายได้น้อย
๑.๒.๓ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๑.๒.๔ การพัฒนาและเพิม่ รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
๑.๒.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๑.๒.๖ การส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๒.๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
๑.๒.๘ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
๑.๒.๙ การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ
๑.๒.๑๐ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๒.๑๑ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๒.๑๒ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๒. ให้ส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปอย่างละเอียด รอบคอบ รัดกุม รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนด
นโยบายงบประมาณขาดดุลสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน
๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดไว้ ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท จานวน ๑๔๕,๐๐๐ ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๖
๑.๒ แนวทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาล และจุดเน้นของยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บูรณาการในระดับกระทรวง/หน่วยงาน และบูรณาการระดับพื้นที่
จัดลาดับความสาคัญของภารกิจ ให้ความสาคัญบูรณาการ ๑๙ เรื่อง ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดาเนินภารกิจที่มีความสาคัญ
ในระดับต่าหรือหมดความจาเป็น พิจารณาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน และจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ชัดเจน
๑.๓ การจัดสรรงบประมาณให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๖๗,๙๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๗,๖๖๓.๘ ล้านบาท เป็นจานวน ๑๐,๒๓๖.๒ ล้านบาท
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในลักษณะบูรณาการแผนงาน/โครงการเช่นเดียวกับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้จัดทาแผนงาน/โครงการอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถดาเนินการต่อไปได้โดยเร็ว
๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสานักงบประมาณจัดทารายละเอียดและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ที่คงค้างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณเพื่อการลงทุนของภาครัฐ แล้วนาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร
เทวกุล) ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๒๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการจากที่ประชุมต่อไป ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารของรถแท็กซี่สาธารณะ และไกด์นาเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาต
๑.๒ จัดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าโดยเร่งด่วน
๑.๓ ให้คณะกรรมการติดตามต่าง ๆ ทั้ง ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปบูรณาการการทางานร่วมกัน
๑.๔ ให้เร่งรัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในระยะแรกให้เร่งดาเนินการลงทุนพัฒนาในพื้นที่ของทางราชการ
ไปก่อน
๑.๕ ให้มีการบูรณาการศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัยและสอดคล้องกัน
๑.๖ ให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการปรองดอง และปฏิรูป ซึ่งเป็นไปตามหลักของกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
๑.๗ ให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดาเนินการและสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงและออกกฎหมายด้านเศรษฐกิจ
จานวน ๘ ฉบับ
๑.๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดหาพื้นที่สาหรับการค้าขายทั้งพื้นที่ค้าขายทางน้าและทางบกเพื่อสร้างอาชีพ
ให้ประชาชน
๑.๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ทางจักรยานให้มากขึ้น
๑.๑๐ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทย
๑.๑๑ ให้กระทรวงพลังงานดาเนินการแก้ไขปัญหาการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)
๑.๑๒ ให้จัดการแก้ไขปัญหาการใช้แร่ใยหินและวางแผนการจัดหาวัสดุทดแทนในระยะยาว
๒. ให้ กระทรวงพลั งงานหาแนวทางในการดาเนิ นการเปิด ประมู ลสิ ท ธิ สารวจและผลิต ปิโ ตรเลีย ม ครั้ งที่ ๒๑
โดยให้ดาเนินการอย่างรอบคอบ เหมาะสม และคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งในระบบแบ่งปันผลประโยชน์
(Production Sharing Contract : PSC) และระบบสัมปทาน
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการลดปริมาณสต็อกยางพาราของไทย อาทิ การปรับปรุงสนามกีฬาต่าง ๆ
โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติในประเทศ และการเร่งรัดการเจรจาจาหน่ายยางให้ประเทศคู่ค้าสาคัญ
๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการสารวจคุณภาพและระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล
๕. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง อาทิ
การซ่อมแซมถนน และการสร้างงานในชุมชน เป็นต้น
๖. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคการเกษตรรายย่อย
๗. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการปรับขึ้นค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
๘. ให้ก ระทรวงคมนาคมไปพิจ ารณาด าเนิ น การเรื่ อ งการพัฒ นารถไฟระหว่ างประเทศไทยกั บประเทศญี่ ปุ่ น
ในเส้นทางที่ได้มีการหารือในเบื้องต้นแล้วให้ได้ข้อยุติ เช่น เส้นทาง Lower East-West Corridor เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การกาหนดรายชื่อบริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์]
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกาหนดรายชื่อบริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ ]
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

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

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติการกาหนดเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจาปี ๒๕๕๘ ไว้ที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี ๒๕๕๘
ที่ร้อยละ ๒.๕+๑.๕ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ทาความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยรับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาต่อไปด้วย ดังนี้
๒.๑ ในระยะต่อไป เห็นควรให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันศึกษาถึงอัตราเงินเฟ้อ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งการกาหนดค่าความยืดหยุ่นของเป้าหมายทางการเงิน
ให้มีความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นกรอบเป้าหมายของการดาเนินนโยบายการเงิน เพื่อให้การดาเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
๒.๒ การกาหนดค่ากลางของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจะช่วยให้สาธารณชนสามารถคาดการณ์เป้าหมายเงินเฟ้อ
ได้อย่างถูกต้องและใช้ค่ากลางดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้า งความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของ
นโยบายการเงิน จึงควรดาเนินนโยบายการเงินที่จะรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายของค่ากลางด้วย
๒.๓ ในการดาเนินนโยบายการเงิน ควรพิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ระดับการจ้างงาน ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระดับราคา เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวม
สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้ า นงบประมาณ ปี ง บประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
สานักงบประมาณและกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) มีการเบิกจ่ายเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๐๓๗,๓๕๘ ล้านบาท
๒. ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่าย
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๑๖๔,๖๗๘ ล้านบาท
๓. สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗-๑๖ มกราคม๒๕๕๘ ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ลงนามในสัญญาแล้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๗๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๗ ซึ่งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
รายกระทรวงและการรายงานผลในระบบ EvMIS ของสานักงบประมาณ มีบางหน่วยงานยังไม่ได้บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ จึงเห็นสมควรที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะกากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด
ติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ลเร่ งรั ด การก่ อ หนี้ ร ายจ่ า ยลงทุ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น และการรายงานผลการปฏิ บั ติ งานและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างใกล้ชิดต่อไป

๒๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติผู้ลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน ๒๑-๒๒ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จากัด เป็นผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน ๒๑-๒๒ (บริเวณ
สี่แยกสามย่าน) ตามข้อเสนอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๖๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ ในชั้นการออกแบบและก่อสร้าง ควรพิจารณาแนวทาง
การบริหารการจราจรอย่า งรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกทั้งบนถนนพระรามที่ ๔ และถนนพญาไท
และคานึงถึงผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ตามข้อกาหนดทางวิศวกรรมสาหรับการก่อสร้างในเขตปลอดภัย
ระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พิจารณาดาเนินการตามข้อสังเกต
เพิ่มเติมของสานักงานอัยการสูงสุดต่อร่างสัญญาให้สิทธิประโยชน์โครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดาเนินโครงการฯ มีความชัดเจน
และรอบคอบมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ดาเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีเป้าหมาย
และพื้นที่ดาเนินการ คือ พื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จานวน ๓,๐๕๒ ตาบล ๕๘ จังหวัด
จากบัญชีรายชื่อพื้นที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ปี ๒๕๕๘ ตามแผนเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. สาหรับงบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน ๓,๑๕๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ น
กิจกรรมเกษตรชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ตาบลละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายใน
งบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จานวน ๙๙,๙๙๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น
ลักษณะงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง)
ในการกาหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรกากับดูแลให้การจัดทาโครงการของชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สนับสนุนให้ชุมชนจัดทาแผนบริหารโครงการ
ของชุมชนหลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนา ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่เกิดขึ้น
ได้อย่างคุ้มค่า และในการประเมิน ผลโครงการที่ควรศึกษาถึงผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการด้วย รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีตาบล และค่าใช้จ่า ยในการให้คาแนะนา รายงาน ติดตาม ประเมินผล
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

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

๔. ในการดาเนินโครงการในพื้นที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงกลาโหม
เพื่อให้ทหารร่วมสนับสนุนประชาชนในการดาเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การขุดลอกคูคลอง การก่อสร้างถนน ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตาม
โครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประสานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการติดตามและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕. เนื่องจากการช่วยเหลือที่ผ่านมาได้ดาเนินการเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ที่งดส่งน้าในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้า
เจ้าพระยาและลุ่มน้าแม่กลอง และการช่วยเหลือในพื้นที่แล้งซ้าซาก ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากราคาพืชผล
การเกษตรตกต่าและการช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมกลุ่มดังกล่าว จึงเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเร่งรัด
โครงการที่จะสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งรวมทั้งมาตรการด้านภาษีให้ครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง โครงการพัฒนา
ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา) ในการร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนโครงการฯ และกรอบแผนการดาเนินการโดยสังเขป (Timeline)
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนาอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนาอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ลักษณะของบันได ช่องทางเดิน
ภายใน และที่ว่างของอาคาร การรับน้าหนักของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อการขออนุญาตในการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารในการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ ได้แก่ (๑) เทศกาลท่องเที่ยวไทย โดยจัดงาน
ขบวนหรรษาพาเหรด Thailand Happiness Carnival (๒) เทศกาลความรักสานสัมพันธ์ไทย-จีน และ (๓) มหกรรมไหว้ครูมวยไทยโลก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. กรมการท่องเที่ยว โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ ได้แก่ (๑) เทศกาลมหกรรมอาหารเมืองไทย “The 1st Thailand
Gourmet Festival 2015” (๒) เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทาในประเทศไทย (Thailand International Film Destination
Festival 2015) และ (๓) งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๙ ประจาปี ๒๕๕๘
๒๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ ได้แก่ (๑) ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ (๒) สารวจข้อมูลการกระทาความผิดของผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี (๓) ออกปราบปรามผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี
ที่กระทาผิด และ (๔) ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เจ็ตสกี
๔. กรมพลศึกษา โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ
(๒) โครงการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจาปี ๒๕๕๘ (มหกรรมกีฬา) (๓) โครงการพัฒนาและ
ให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย (ทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน) (๔) จัดประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๓๔ ประจาปี ๒๕๕๘ (๕) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ และ (๖) จัดมหกรรม
นันทนาการ (การแสดงแสง สี เสียง)
๕. การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ/กิจกรรม ได้แ ก่ (๑) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (๒) ปรับปรุงศูนย์ฝึกกีฬ า
เพื่อการพัฒนากีฬาและให้บริการประชาชน และ (๓) จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ จังหวัดจันทบุรี
๖. สถาบันการพลศึกษา โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการบริหารจัดการน้า ปี ๒๕๕๗ ตามข้อมูลการสารวจจากกองทัพบก งานเร่งด่วนที่มีผลกระทบ
ต่อความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการตามโครงการบริหารจัดการน้า ปี ๒๕๕๗ ตามข้อมูลการสารวจจาก
กองทัพ บก งานเร่ งด่ วนที่ มีผ ลกระทบต่อ ความเดือ ดร้อ นของประชาชนและชุ มชน โดยกรมการทหารช่าง (ที่ได้ รับ อนุมั ติใ ห้
ดาเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ) จากเดิม โครงการขุดลอกแหล่งน้าพรุจาหนัน ตาบลพร่อน อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณ ๔๙,๖๙๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในแผนดาเนินการปี ๒๕๕๘ ของกรมชลประทาน
เปลี่ยนเป็น โครงการขุดลอกคลองสว่าง ตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ ๔๙,๖๙๐,๐๐๐ บาท
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้ ใช้ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ผลผลิตส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ งบรายจ่ายอื่น รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทาการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน โดยให้กระทรวงมหาดไทยขอทาความตกลงในรายละเอียดกับ
สานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๗) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับการประกาศรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการแข่งขันทางด้านราคา โดยให้ คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) รับไปดาเนินการประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder โดยให้มีผลถัดจากวันที่ กพช. มีมติ และให้ออกระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

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

ดาเนินการประกาศรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้าภายใต้กลไกการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) ภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘
รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการดาเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ Adder เป็น FiT และมอบให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงานรับไปดาเนินการ
๑.๒ เห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙
(PDP 2015) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไปจัดทาร่างแผน PDP 2015 ในรายละเอียด รวมทั้ง
มอบหมายให้กระทรวงพลังงานนาร่างแผน PDP 2015 ไปรับฟังความคิดเห็นก่อนนาเสนอ กพช. ต่อไป
๑.๓ เห็นชอบกรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิง โดยราคาพลังงานต้องสะท้อน
ต้นทุนแท้จริง ราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่งควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้ เคียงกัน กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงใช้เพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) ค่าการตลาดควรอยู่ในระดับ
ที่เ หมาะสม ช่ วยเหลือ กลุ่ มผู้ มีร ายได้ น้อ ย และเก็บ เงิ นกองทุ นน้ ามั นเชื้อ เพลิงของน้ ามั นเชื้อ เพลิงในแต่ ละประเภทในอัต รา
ที่ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อน และมอบหมายให้ กบง. รับไปดาเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิงในรายละเอียด ภายใต้
กรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิงต่อไป
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย (๑) การปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากระบบ Adder เป็น FiT ควรมีการกาหนด
ปริมาณไฟฟ้าขั้นต่าที่ต้องการอย่างชัดเจนในแต่ละชนิดวัตถุดิบ และกาหนดให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้สามารถ
จ่ายเข้าสู่ระบบสายส่งได้โดยไม่ต้องมีการรอให้สายส่งมีพื้นที่ว่างก่อน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้รูปแบบ FiT สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) แผนอนุรักษ์พลังงานกับแผนพัฒนากาลังไฟฟ้า (PDP 2015) ควรมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน พร้อมทั้งกลไก
ในการขับเคลื่อนแผน และการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (๓) การพึ่งพาการนาเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ควรดาเนินนโยบายต่างประเทศให้เหมาะสม และมีแผนสารองถ้าเกิดข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจ
ทาให้ไม่สามารถนาเข้าไฟฟ้าได้ (๔) การปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ควรคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อการผลิตและ
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และควรมีการปรับโครงสร้างราคาน้ามั นเชื้อเพลิงโดยการปรับอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของเชื้อเพลิงบางประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และ (๕) การลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้า ควรมีการกาหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ หน่วยไฟฟ้า และ
ประสิทธิภาพขั้นต่าของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทให้ชัดเจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ส่งรายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม
รอบที่ ๒๑ และรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง
การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ และแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน รวม ๒ ฉบับ พร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
๒. มอบให้กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๓๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
รวม ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วง
บางซื่อ-ท่าพระ รวม ๔ ฉบับ โดยให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่องกับพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และดาเดินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้อ งที่เขตปทุมวัน
เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดาเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้ องที่เขตบางซื่อ
เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในท้องที่อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ในท้องที่อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อสร้างกิจการ
รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยให้ผู้ว่าการ รฟม. เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้มี
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. มอบให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะมีที่ดินที่ถูกเวนคืนหลายประเภท ทั้งที่ดินเอกชน ที่วัดหรือธรณีสงฆ์ และที่ราชพัสดุ
ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมาย
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการมีความล่าช้า ดังนั้ น ในระยะยาวสมควร
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน อันจะส่งผลให้การดาเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการก่อสร้างอาคารคลังเก็บใบยาต่างประเทศ (B05) และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (B19)
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติยกเลิกการก่อสร้างอาคารคลังเก็บใบยาต่างประเทศ (B05) และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (B19)
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโรงงานยาสูบ และปรับลด
วงเงินก่อสร้างรวมประมาณ ๒๔๗,๐๔๔,๒๕๗.๙๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง
เร่งดาเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากโครงการมีความล่าช้าไปจากกรอบระยะเวลาเดิม
ที่กาหนดไว้ ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้กระทาด้วยความถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสามารถตรวจสอบได้
๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพื่อบริหารจัดการยาสูบในภาพรวม เช่น
การแก้ไขปัญหาราคาใบยาสูบตกต่าในภาคเหนือ การพัฒนาคุณภาพใบยาสูบไทยเพื่อลดการนาเข้าใบยาสูบจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณอ่าวพัทยา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และ
การประกันภัยสาหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้กิจการพิเศษ (เจ็ตสกีเพื่อเช่า) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณอ่าวพัทยา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดแนวทะเลในบริเวณอ่าวพัทยา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เป็นเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุม
การเดินเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างปลอดภัย และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และบุคคลต่าง ๆ ในการสัญจรและทากิจกรรมทางน้า
๒. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัย
สาหรับเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้กิจการพิเศษ (เจ็ตสกีเพื่อเช่า) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญให้มีกฎหมายเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสาหรับเรือกล
เดินทะเลเฉพาะเขตประเภทการใช้กิจการพิเศษ (เจ็ตสกีเพื่อเช่า) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.) เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบการเปิดตลาดน้ามันปาล์มและน้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี ๒๕๕๘ ตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้า
ระหว่างประเทศ และให้มีการบริหารการนาเข้าตามความตกลงทุกกรอบการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับกรอบ WTO คือ
ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นาเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ามันปาล์มเป็นผู้จัดสรร และการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ กนป. ดาเนินการต่อไป รวมทั้งมอบหมายฝ่ายเลขานุการ กนป. พิจารณา
การเพิ่มเติมกรรมการ กนป. โดยตาแหน่งให้มีผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันจากจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันมากกว่า
๕ แสนไร่
๒. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้ามันปาล์มไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ โดยให้กระทรวงพลังงานปรับลด
ข้อกาหนดการใช้ไบโอดีเซล B100 ผสมในน้ามันดีเซลจากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕
แต่ไม่เกินร้อยละ ๗ รวมทั้งการนาเข้าน้ามันปาล์ม ดิบแยกไข (Crude Palm Olein) ในปริมาณจากัด โดยมอบหมายให้กระทรวง
พาณิชย์ (องค์การคลังสินค้า) นาเข้าในปริมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัน ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนาไปสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่ -ลานกรีฑา
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดาเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
เพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา และพัฒนาเทคโนโลยีลู่ -ลานกรีฑาให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติ
ภายในประเทศ ตลอดจนสามารถลดค่าใช้จ่ายและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และให้ความเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการกาหนดมาตรฐานของพื้นลู่ ลานกรีฑา สนามกีฬา รวมทั้งลานกีฬา และประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาไปเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติสาหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรวบรวมรายชื่อ
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ผลิต และให้กรมวิทยาศาสตร์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผสมยางและสูตรยางที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาพื้นลู่ ลานกรีฑาและพื้นสนามที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬา
แห่งประเทศไทยพิจารณาในส่วนของค่าสิทธิบัตรของงานวิจัยดังกล่าว
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทยดาเนินการสารวจความต้องการ
ในการสร้างลานกีฬา สนามกีฬา หรือโครงการที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นลู่-ลานกรีฑาที่พัฒนาขึ้นนี้ของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ
จานวนและขนาดพื้นที่ เพื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้คานวณหาความต้องการในการใช้งานโดยรวมของประเทศ
ทั้งในด้านงบประมาณที่ต้องใช้และที่สามารถประหยัดได้ ปริมาณยางธรรมชาติในประเทศที่ต้องใช้ในโครงการ รวมทั้งปริมาณการนาเข้า
วัสดุสังเคราะห์จากต่างประเทศที่ลดลง เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๗ และแนวโน้ม
ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสรุปภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลดลงหรือหดตัวร้อยละ ๓.๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน การผลิตลดลงในหลายอุตสาหกรรมที่สาคัญเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คือ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ รถยนต์
เครื่องประดับเพชรพลอย และผลิตภัณฑ์ยาง
๒. ภาวะการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. ทั้งสิ้น ๑,๓๘๘ โครงการ น้อยกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจานวน ๑,๖๒๗ โครงการ ร้อยละ ๑๔.๖๘ และมีเงินลงทุน ๗๖๖,๒๐๐ ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีวงเงินลงทุน ๘๓๑,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘
๓. สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๗ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๗ คาดว่าจะลดลงหรือหดตัว
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ สาหรับแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี ๒๕๕๘ การฟื้นตัวของการลงทุนการปรับฐานสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี ๒๕๕๗
และการลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลก ซึ่งทาให้คาดการณ์ในปี ๒๕๕๘ GDP อุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ ๒-๓ และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๓-๔

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
รายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงการคลัง โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ )
ตามข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ (๑) ไม่ขัดข้องที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ
(Nano-Finance) จะกาหนดให้มีวัตถุประสงค์ให้สินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะกากับและ
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ Nano-Finance เฉพาะด้าน Market Conduct เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (Consumer Protection)
(๒) ปรับปรุงขยายกรอบการกากับดูแลเดิมของ P-Loan ให้ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพได้
เพื่อให้เปิดช่องทางให้ประชาชนที่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน (Proven record) สามารถใช้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเดียวกับการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค (ไม่เกินร้อยละ ๒๘ ต่อปี) และ (๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการปฏิบัติอื่น ๆ
เช่น การเปิด ปิดสานักงานสาขา และการรายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ยกเว้นในส่วนของการคงวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อเพื่อการประกอบ
อาชีพไว้ให้ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามการหารือระหว่างสานักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. สาหรับข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอให้กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อ Nano-Finance และประกาศให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ นั้น กระทรวงการคลัง
ได้มีหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไม่ขัดข้องกับข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ประชุมร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่า วแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘
ซึ่งจะได้ดาเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรกต่อไป

๓๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ) และประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกาหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จานวน ๘ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ รวม ๗ ฉบับ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....
๑.๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
๑.๗ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. .... มาตรา ๖ (๓) และมาตรา ๙ (๔) ที่กาหนดรายรับและการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องจัดสรร
เพื่อสมทบให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จะต้องเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
โดยไม่ขัดแย้ง และซ้าซ้อนกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กาหนดให้มีการจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. .... ที่กาหนดให้จัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติเป็นองค์การมหาชน ไม่ควรกาหนดให้สานักงาน
ดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคล และการกู้ยืมเงิน รวมทั้งการจัดตั้ง
หน่วยงานควรคานึงถึงการควบรวม ทบทวนภารกิจ หรือยุบเลิกโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐขึ้นใหม่เกินความจาเป็นเพื่อลดความซ้าซ้อนของการใช้จ่ายงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่จัดทาขึ้นใหม่ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็นควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติเดียวกัน
ตลอดจนควรกาหนดให้มีความเชื่อมโยงของนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการเฉพาะด้ า น ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กาหนดให้มีขึ้นตามร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศทั้ง ๘ ฉบับ เป็นต้น
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดาเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและการวาง
รากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖ (The 6th Economic Corridor Forum : ECF)
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุม่ แม่น้าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (The 6th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting) ณ กรุงเนปยิดอ ประเทศเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖ (The 6th Economic
Corridor Forum : ECF) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง- ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (The 6th Mekong-Japan Economic
Ministers Meeting) ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖ รัฐมนตรีแผนงานการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ได้ร่วมกันทบทวนบทบาทเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยเสนอให้มีการจัดการประชุม
ส้าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวง (Governors’ Forum) เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจ และมีการเชิญชวนให้ภาคเอกชนและนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าร่วมลงทุนเพื่อการพัฒนาด้วย รวมทั้งเห็ นควร
ให้เพิ่มบทบาทคณะท้างานสาขาการอ้านวยความสะดวกด้านการค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีแผนงาน GMS ร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Railway Association : GMRA)
ระหว่างปลัดกระทรวงคมนาคมของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม เป็นผลให้ทุกประเทศ
ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวครบถ้วนทั้ง ๖ ประเทศแล้ว
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิ จ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๖ รัฐมนตรีลุ่มแม่น้าโขงและญี่ปุ่นรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาลุ่มแม่น้าโขงและแนวทางในการด้าเนินงานในอนาคต
ประกอบด้วย โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าโขง และการจัดท้าวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้าโขง รวมทั้ ง
ให้ความเห็นชอบต่อแถลงการณ์ร่วม (Joint Media Statement) ซึ่งมีสาระส้าคัญในการรายงานผลลัพธ์การด้าเนินงานตามที่ประชุม
สุดยอดผู้น้า ครั้งที่ ๕ และน้าเสนอความก้าวหน้าโครงการตามแนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้าโขง ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตลอดจน
รับทราบความก้าวหน้าในการจัดท้าวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้าโขง (Mekong Industrial Development Vision)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่าน
ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ด่านศุลกากรวังประจันสามารถปฏิบัติพิธีการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากร
ขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุ มั ติ ก ารจั ด ท าและลงนามความตกลงการจั ด ตั้ ง ส านั ก เลขาธิ ก ารระดั บ ภู มิ ภ าคส าหรั บ การด าเนิ น การ
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดท้าและลงนามความตกลงการจัดตั้งส้านักเลขาธิการระดับภูมิภาคส้าหรับการด้าเนินการตามข้อตกลงร่วม
ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat
for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ซึ่งจัดท้าขึ้น
เพื่อส่งเสริมการด้าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals : MRA) โดยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน และการด้าเนินการโครงการและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ MRA ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ ในส่วนที่ไมใช่สาระส้าคัญ ให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด้าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามความตกลงการจัดตั้งส้านักเลขาธิการระดับ
ภูมิภาคส้าหรับการด้าเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (โดยระบุต้าแหน่ง)
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามที่อ้างถึงข้างต้นในการลงนาม
ความตกลงฯ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี) ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการต่างประเทศ และรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรด้าเนินการติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว รวมทั้งพิจารณาเร่งรัดและพัฒนาขีดความสามารถในสาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
ให้ครอบคลุมทั้ง ๓๒ ต้าแหน่งงาน เช่น บริษัทน้าเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น และควรประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน
และประชาชนในวงกว้างทราบเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส้าคัญของประชาคมอาเซียน ตลอดจนติดตามประเมินผลความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อน้าไปสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ส้าหรับเงินสมทบสนับสนุนการจัดตั้งส้านักเลขาธิการระดับภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกจะต้องสนับสนุนในปี ๒๕๕๘
จ้านวน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาด้าเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของส้านักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการหารือทวิภาคีระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้น้าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
(GMS) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการติดตามผลการหารือในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางที่กระทรวงการต่างประเทศ
จัดท้าเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนี้
๑.๑ ผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน ในประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและ
ด้านการค้าสินค้าเกษตร การแก้ไขอุปสรรคทางการค้า การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และความร่วมมือด้านการจัดการภัย
พิบัติในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๑.๒ ผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จุดผ่านแดนสตึงบท พื้นที่ไหล่ทวีปที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ การเปิด /ยกระดับจุดผ่านแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่กัมพูชา ศิลปวัตถุ และกรณีทหารไทยยิงสตรีกัมพูชาเสียชีวิต
๑.๓ ผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีลาว ในประเด็นภาพรวมความสัมพันธ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ความร่วมมือด้านไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าในแม่น้าโขง
๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๑.๔ ผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในประเด็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ การประชุมคณะรัฐมนตรี
ร่วมไทย-เวียดนาม อย่างไม่เป็นทางการ ความร่วมมือด้านการลงทุน ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ความร่วมมือด้านการพัฒนา
ความเชื่อมโยง การลักลอบท้าการประมงในน่านน้้าไทยของชาวประมงเวียดนาม ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือ
ในกรอบลุ่มแม่น้าโขง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนระหว่างไทยและกัมพูชา จ้านวน ๔ แห่ง ที่ได้หารือกันไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
ควรมีการส้ารวจรายละเอียดภูมิประเทศในบริเวณดังกล่าวร่วมกันก่อนเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในการปักปันเขตแดนร่วมกันต่อไปในอนาคต ส้าหรับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทย-เวียดนาม จะต้องด้าเนินการใน ๒ ส่วน
ควบคู่กันไป คือ การจัดระเบียบแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยแล้ ว และการน้าเข้าแรงงานใหม่อย่างถูกกฎหมาย ส่วนการลักลอบ
ท้าการประมงในน่านน้้าไทยของชาวประมงเวียดนาม ควรด้าเนินการอย่างสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและพื้นฐาน
ของการเคารพต่อกฎหมายไทย ไปพิจารณาต่อไป
๓. ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักของ GMS จึงมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปด้าเนินการ
จัดท้าหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศสมาชิก GMS จากการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง บริเวณแม่น้าโขง
เพื่อส่งให้รัฐบาลลาวทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานและให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ
ภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานและให้อ้านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจ
มหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามความตกลงเพื่อการจัดตั้ง
ส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office :
AMRO) ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศและประเทศไทยได้ลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เป็นการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ AMRO และบุคลากรของ AMRO ตามพันธกรณีตามความตกลงดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
ที่เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. อนุมัติการให้สัตยาบันความตกลงเพื่อการจัดตั้งส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ ภายหลัง
ที่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานและให้อ้านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓
พ.ศ. .... ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าสัตยาบันสาร ภายหลังที่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงาน
และให้อ้านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. .... ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
และให้กระทรวงการคลังด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๘

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

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้ชะลอการด้าเนินการร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... ของส้านักงานปลัด
ส้านักนายกรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อรองรับให้
อ้าเภอแม่สอดเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดน-การลงทุน-การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางภูมิภาคบนระเบียง
เศรษฐกิจเส้นทางสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และเป็นพื้นที่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๒. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพิจารณาก้าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะ (๑) อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(๒) อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๓) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (๔) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และ (๕) อ้าเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละพื้นที่อาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ราชการเป็นล้าดับแรก โดยค้านึงถึง
กลไกในการส่งเสริมการลงทุน การอ้านวยความสะดวกในการส่งออก การน้า เข้า การผ่านแดน หรือการข้ามแดนของเอกชน
โดยไม่จ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายชดเชยราษฎรผู้ได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและส้านักงบประมาณเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายชดเชยราษฎรผู้ได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้ างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ว่า ทางกระทรวงการคลัง
ควรจะด้าเนินการเจรจาต่อรองให้ค่าชดเชยในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงการคลังชี้แจงว่า ข้อเสนอของกระทรวงการคลังในครั้งนี้
เป็นผลการเจรจากับประชาชนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว และโดยค้านวณค่าชดเชยซึ่งเทียบเคี ยงกับการชดเชย
ในโครงการอื่น ๆ ของรัฐ และได้พยายามเจรจาต่อรองจนถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับการด้าเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนโยบายส้าคัญของรัฐบาล
๒. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๒.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ในวงเงินทั้งสิ้น ๗๕๘,๔๑๓,๓๑๗ บาท โดยภาพรวม
ของอัตราค่าชดเชยหลัก ได้แก่ ค่าตอบแทนจากการสูญเสียที่ดินไร่ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ราษฎรลดข้อเรียกร้องลงจากเดิมไร่ละ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และเมื่อรวมค่าผลอาสินส้าหรับต้นไม้หลัก คือ ต้นยางตามหลักเกณฑ์แล้ว เป็นค่าชดเชยไร่ละ ๑,๓๑๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวมผลอาสินต้นไม้ผลอื่นและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีเพียงบางราย) รวมเป็นเงินค่าชดเชยทั้งสิ้น ๗๕๘,๔๑๓,๓๑๗ บาท ราษฎรในพื้นที่
โครงการเดิมยินดีเข้าร่วมโครงการ จ้านวน ๒๘ ราย เป็นพื้นที่โครงการทั้งสิ้น ๕๗๔-๐-๐๓ ไร่ จ้านวน ๔๑ แปลง
๒.๒ อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหาพื้นที่ด้าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อการจ่ายเงินชดเชย
ตามหลักเกณฑ์และวงเงินดังกล่าว
๓๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อผลักดันการค้าชายแดน
ไทย-เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี
โดยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักด้าเนินการผลักดันและขับเคลื่อนการค้าชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมอบผู้ว่าราชการจังหวัดตากหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี ในช่วงที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและเมียนมาเป็นประธานร่วมในงานมหกรรมการค้าชายแดน อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
๑.๓ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
บูรณาการการด้าเนินการร่วมกันเพื่อให้มีการลงนามสถาปนา Sister City ในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-เมียนมา
ครั้งที่ ๗ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๑.๔ รับทราบผลการเดินทางลงพื้นที่ของรั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์ )
เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบว่า ธุรกิจในพื้นที่มี
การขยายการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยธุรกิจที่มีการขยายตัวมาก คือ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
และอสังหาริมทรัพย์ ส้าหรับความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ภาคเอกชนในพื้นที่ต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน หรือ BOI ให้สิทธิพิเศษในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากกว่าสิทธิพิเศษในพื้นที่ อื่นเพื่อดึงดูดให้มีนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่
และอนุมัติให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านสามารถใช้บัตรผ่านแดนเข้ามาท้างานได้ชั่วคราว ตามมาตรา ๑๗ ของ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ดังกล่าวประกอบการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งด้าเนินการเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นโครงการน้าร่อง
ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓. เพื่อให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดระหว่าง
จังหวัดนครพนม กับจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การก้าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง) จาก “เพื่อให้การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ในระดับจังหวัดของไทยกับ
จังหวัดของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศที่มีเขตแดนต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยความคล่องตัว ให้ถือเป็นหลักการว่า
เรื่องในท้านองนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง ...” เป็น “... ให้ถือเป็น
หลักการว่า เรื่องในท้านองนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย
ต้องมีความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการท้าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ หากส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในประเด็นดังกล่าวก็ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
และให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง ...”
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การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

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

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ กรุงเทพที่จะรับรองในการประชุมรั ฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์กรุงเทพซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๑๔ โดยสาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ เป็นการระบุถึงการดาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ASEAN ICT Masterplan 2015) เพื่อเร่งรัดการดาเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ
ตามกาหนดเวลาภายในปี ๒๕๕๘ และสนับสนุนความร่วมมือด้านไอซีทีที่มีการริเริ่มแล้วให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและแข็งขันมากขึ้น
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรอง
ร่างแถลงการณ์ดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่
ให้แก่ประชาชน : โครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้
เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน : โครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้วางแผนการจัดงาน
“ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘” ในสถานที่ ๓ แห่ง คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และจั ตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จามจุรีสแควร์ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ นี้ องค์การสหประชาชาติ โดยองค์การ UNESCO กาหนดให้เป็นปี The International Year of
Light and Light-based Technologies 2015 (IYL 2015) รวมทั้งองค์การ FAO ได้กาหนดให้เป็นปี International Year of
Soils 2015-IYS 2015
๒. หน่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ วมได้เ ปิ ดบ้ า นต้ อ นรั บ เยาวชนให้ ไ ด้เ รี ยนรู้ วิท ยาศาสตร์ นอกห้อ งเรี ย นอย่ างเต็ม ที่ ในงาน
"ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘” โดยจัดเตรียมสถานีการทดลองและสถานีกิจกรรมการเรียนรู้ รวม ๔๗ สถานี มาจาก
๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘” อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ และถนนโยธี กรุงเทพฯ และงานสิ้นสุด
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าชมงาน ๓๐,๑๕๑ คน ทาให้เด็กและเยาวชนที่เข้าชมงานมีความใส่ใจด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งผลให้ชาติก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสารวจระยะไกลทางอากาศ
และดาวเทียม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสารวจระยะไกลจากทางอากาศและดาวเทียม และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงการคลัง
(กรมธนารักษ์) เป็นหน่วยงานร่วมดาเนินการด้วย โดยข้อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่ฯ มีดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมทุกประเภท เช่น กรมแผนที่ทหาร
กองทัพอากาศ กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น ร่วมกัน
หารือถึงปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถให้บริการภาพถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการจัดทาระบบเพื่อให้สามารถ
สืบค้นและให้บริการภาพในคลังข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลภูมิสารสนเทศพิจารณาเปิดให้หน่วยงานเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน
โดยในปี ๒๕๕๘ ให้เริ่มจากการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานใน ๒ ประเด็น เพื่อเป็นการนาร่อง คือ (๑) การจัดการไฟป่าและหมอกควัน
และ (๒) การจัดการที่ดินในเขตป่าไม้ โดยให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันกาหนดแนวปฏิบัติในการนาภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
ไปใช้งานร่วมกัน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนข้อมูลและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการปรับปรุงระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาและเสนอแนะนวัตกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและ
การลงทุนในระบบสารวจและประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศ ที่บูรณาการการถ่ายภาพทางอากาศ การถ่ายภาพด้วย
ดาวเทียมสารวจโลก การใช้งานระบบดาวเทียมนาทางและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ งานภูมิสารสนเทศจากการสารวจระยะไกล
ในภารกิจต่าง ๆ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น บูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกัน โดยให้มีแผนงาน (Road Map) ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพถ่ายแผนที่ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทั้งจากการสารวจระยะไกลทางอากาศ ดาวเทียม และจากภาคพื้นดิน และใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้ สาหรับการปรับปรุง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น มอบให้สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินการ

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา

๔๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการจัดทาข้อตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยในการพัฒนา
กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM) โดยโครงการความร่วมมือทวิภาคี JCM มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีคาร์บอนต่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายใต้ความร่วมมือ
ทวิภาคีนี้ ญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนความรู้ทางเทคนิคและ/หรืองบประมาณบางส่วน (ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าโครงการ)
แก่โครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขว่ารัฐบาลของประเทศกาลั งพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะต้อง
ทาการส่งมอบคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการดาเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกนี้ในสัดส่วนที่ตกลงกันให้แก่รัฐบาล
ญี่ปุ่น เพื่อใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของญี่ปุ่นภายใต้
อนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และมอบหมายให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) เป็นผู้ดาเนินการในรายละเอียดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในช่องทางอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรมีกรอบข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ของเทคโนโลยีร่วมกัน
และควรหารือเพิ่มเติมในรายละเอียดของสาขาเทคโนโลยี ประเภทของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การเข้าร่วม
โครงการ JCM ควรพิจารณาโครงการที่ประเทศไทยมีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเข้าร่วม เช่น โครงการในภาคพลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการจัดการของเสีย โดยไม่ควรรวมโครงการด้านป่าไม้ เนื่องจากไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งควรมี
ข้อตกลงในเรื่องลิขสิทธิเ์ ทคโนโลยีที่อาจจะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น และในระยะยาว ประเทศไทย
ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของตนเอง ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้
นาร่างข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การจัดทาความร่วมมือทวิภาคีดังกล่าว
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมระหว่างกัน รวมทั้งต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ภายในประเทศและไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาเนินการจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเจรจา
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการด้านป่าไม้และคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยต่อไป

๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓

การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

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

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) ประกอบด้วย
๑.๑ การออกระเบียบและกฎหมาย ได้ออกกฎหมายหลัก ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) และพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ....
(อยู่ระหว่างการนาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย) สาหรับกฎหมายลาดับรองได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ นอกจากนี้ได้ยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับ
การออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๓ ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป และได้ยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการออกพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. .... จานวน ๑๓ ฉบับ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. .... ยังมิได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา อยู่ระหว่างขั้นตอนเพื่อให้มี
ผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป
๑.๒ การจัดทาระบบทะเบียนข้อมูล ได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการ
งาช้าง ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงาช้างของกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศุลกากร
รวมทัง้ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการรับแจ้งข้อมูลการครอบครองงาช้างบ้านและงาช้างแอฟริกาที่ถูกกฎหมาย โดยในขณะนี้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอยู่ระหว่างการจัดหาแม่ข่ายและพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนข้อมูลการค้าและการครอบครอง
งาช้าง
๑.๓ การกากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีการตั้งสายตรวจร้านค้างาช้าง การจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา
และข้อมูลเกี่ยวกับการค้างาช้าง การตั้งชุดปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ มีการใช้
เทคนิคใหม่ ๆ ในการติดตามและตรวจสอบการกระทาผิด เช่น การใช้ระบบสืบสวนจัดการคดี CMIS (Case Management
Investigation System) ในการวิเคราะห์การข่าว การใช้เทคนิคการประเมินความเสี่ยงของสินค้านาเข้าและส่งออกของกรมศุลกากร
เป็นต้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีดาผู้เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า ผ่านเครือข่า ยตารวจสากล และ
ได้มีการประสานงานกับสานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ได้จัดทาคู่มือการจาแนกงาช้างแจกให้แก่เจ้าหน้าที่ และได้จัด
อบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาช้าและการค้างาช้าง การจาแนกชนิดงาช้างและการจัดทา
เครื่องหมาย
๑.๔ การประชาสัมพันธ์ โดยมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบกิจการค้างาช้าง ผ่านสื่อหลัก ๕ สื่อ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต และนิทรรศการ และผ่า นช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ช่องทางทางการทูต สนามบิน สายการบิน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการสร้างจิตสานึกให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคงาช้างและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผ่านการจัดค่ายเยาวชน
จัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ
๑.๕ การติดตามและประเมินผล ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ๔ ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ด้านการออกระเบียบและกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านการจัดทาระบบทะเบียนข้อมูล คณะอนุกรรมการด้านกากับดูแลและบังคับใช้
กฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และได้มีการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมของ
คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ประจาประเทศไทย
๒. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ความเป็นมา
และสาระสาคัญแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) เนื้อหาที่เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ตามรูปแบบที่สานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)
กาหนด รวมทั้งภาคผนวก เป็นข้อมูลสนับสนุน เช่น รูปภาพ ตาราง แผนผัง เป็นต้น และหากจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และให้จัดส่งรายงานฯ ให้สานักเลขาธิการ CITES ตามระยะเวลาที่กาหนด
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในท้องที่ตาบลวัดเกต ตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ตาบลยางเนิ้ง และตาบลสารภี อาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตาบลวัดเกต ตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่ ตาบลหนองผึ้ง ตาบลยางเนิ้ง และตาบลสารภี
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตาบลวัดเกต
ตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่ ตาบลหนองผึ้ ง ตาบลยางเนิ้ง และตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่
บางส่วนในท้องที่ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน เพื่อการอนุรักษ์ การปกป้อง และการฟื้นฟูบูรณะต้นยางนาและ
ต้นขี้เหล็ก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาในรายละเอียด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการกาหนดลุ่มน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน แล้วส่งผลการหารือดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ต่อไป
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงน้า การควบคุมการใช้น้า การบริหารจัดการน้า การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน การพัฒนา การคุ้มครอง ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าขาดแคลน การกระจาย
อานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน้า ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าในระดับชาติและระดับลุ่มน้า
รวมทั้งองค์กรผู้ใช้น้า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ ในร่างพระราชบัญญัติฯ
๒.๑ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
๒.๒ ให้คงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) และแผนงาน/โครงการ
ที่จะดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนงาน/โครงการใหม่ หรือมีการปรับปรุง
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้

๔๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๓ เพิ่มเติม “ผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)” เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติด้วย
และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงานศาลยุติธรรม สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลและกองทุนทรัพยากรน้า ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. ให้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เร่งรัด
การจัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติงาน รายงาน/วงเงิน และระยะเวลาของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวมทั้งรายละเอียด
ของรายการและวงเงินที่จะขอใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าระยะเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ชัดเจน แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็น
การกาหนดให้ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการองค์การจัดการน้าเสียสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการองค์การจัดการน้าเสียได้ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

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

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสังการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ให้สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งจัดตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้เกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม
๒๕๕๘ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะรายการที่ยังมีราคาค่อนข้างสูง และ
กาหนดมาตรการในการดูแลระดับราคา
๒. ด้านสังคม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประสานงานเพื่อให้มีการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์
ของจีนเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาการวิจัยร่วม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนามาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปี
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศสาหรับปี ๒๕๕๘ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงมอบให้ทุกส่วนราชการพิจารณาว่าจะมีบทบาทหน้าที่ใดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันให้การดาเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกาหนดไว้ และให้รองนายกรัฐมนตรีกากับให้ทุกส่วนราชการ
ที่อยู่ในการกากับดูแลพิจารณาทบทวนและประเมินผลการดาเนินการในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา และจัดทาแผนปฏิบัติการในระยะ
๓ เดือนข้างหน้าโดยมุ่งเน้นใน ๓ ประเด็น คือ ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย ด้านการปฏิรูป และด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ลาดับความสาคัญและความเร่งด่วน
ในการดาเนินการ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการหารายได้
๓.๒ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาพบว่า สถิติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การลดความสูญเสียเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงยังต้องศึกษาข้อมูลและวางแผน
การปรับปรุงการดาเนินการในปีต่อ ๆ ไป จึงให้กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนและกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) จัดทาข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มาจากสาเหตุในกรณีต่าง ๆ และให้
กระทรวงคมนาคมตรวจสอบเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจัดทาข้อมูลว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด ทั้งนี้ ให้รายงาน
ผลการรวบรวมข้อมูลและสถิติต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน
๓.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณา
ทบทวนความจาเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยคานึ งถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๓.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่มีกาหนดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติดาเนินการจัดงาน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้
และปลูกจิตสานึกในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศแก่เด็กและเยาวชน
๓.๕ ในปัจจุบันพบว่ามีอาคารที่หยุดการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่อาคารเหล่านี้ไม่สามารถ
ปรับปรุง ทุบทิ้ง หรือดาเนินการใด ๆ ต่อไปได้ เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมาย จึงมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สามารถนาอาคาร
หรือพื้นที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป รวมทั้งกาหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาคารเหล่านี้ด้วย
๓.๖ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมและจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศร่วมกัน โดยให้
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานได้ เช่น การจัด Zoning พื้นที่ทางการเกษตร การจาแนกพื้นที่
สาหรับการจัดเก็บภาษี และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗

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

๓.๗ ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลในความรับผิดชอบและติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น
จากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจหรือการดาเนินงานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยหากข้อมูลใดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้เร่งชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนโดยเร็วด้วย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอน
ปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดาเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ให้รองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) กากับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องประสานธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อติดตามสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อภาคการส่งออกของไทย นั้น
เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากราคาน้ามันดิบที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของไทย จึงให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) กากับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
ประสานธนาคารแห่งประเทศไทยดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
การตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น การจัดกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้โลก การจัดหาเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งออกกล้วยไม้
หรือผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น
๑.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางสร้างท่าเทียบเรือยอร์ชและท่าเทียบเรือสาราญระหว่างประเทศขนาดใหญ่
โดยให้สามารถรองรับเรือยอร์ชได้กว่า ๑,๕๐๐ ลา และให้มีท่าเรือน้าลึกเพื่อรองรับเรือสาราญระหว่างประเทศขนาดใหญ่ได้ โดยให้
เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ และสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและชาวต่างประเทศทราบด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้เพื่อเป็นข้อมูลให้ธนาคารของรัฐใช้ประกอบการสนับสนุน
ด้านสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา เช่น สนับสนุนครูที่มีความสามารถให้ได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของครู นักเรียน และผู้ปกครองไปพร้อมกัน
ตลอดจนเร่งรัดโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดารด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยสุรา ว่ามี
บทบัญญัติที่ครอบคลุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ประการใด และให้กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
๓. ด้านการต่างประเทศ
๓.๑ ในการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในเวทีต่าง ๆ ขอให้ทุกส่วนราชการนาเรื่องที่ประเทศไทยสามารถ
มีบทบาทเป็นผู้นาในภูมิภาค เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เสนอต่อที่ประชุมระดับนานาชาติด้วย เพื่อเป็นการสร้าง
บทบาทในเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีกาหนดการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศประสานส่วนราชการต่าง ๆ ในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นข้อมูลประกอบการเยือนด้วย
๓.๓ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ฝ่ายความมั่นคงโดยกระทรวง
การต่างประเทศร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง) พิจารณากาหนดช่องทางพิเศษในการตรวจลงตรา
๔๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

สาหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุม/สัมมนานานาชาติในประเทศไทย เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการจัดประชุม/
สัมมนานานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) เร่งรัดการดาเนินการตาม
มติคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติดั งกล่ าว รวมทั้งประชุ มหารือกั บหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องเกี่ยวกับแนวทางการขอยกเว้ นหรื อการลด
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสาหรับผู้เดินทางมายังประเทศไทยในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีการทาการวิจัยหรือสารวจซึ่งมีประโยชน์
ในเชิงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่คนไทย กรณีการมาร่วมประชุมหรืองานนิทรรศการ และกรณีการท่องเที่ยว โดยให้คานึงถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
๓.๔ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณากาหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเวลาทาการเปิด -ปิดด่านที่เหมาะสม แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ภายในสัปดาห์หน้า
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยไม่ตอบโต้ให้เกิดความขัดแย้ง นั้น เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความคืบหน้า
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณากาหนดแนวทางให้มีคณะกรรมการชานาญการ
ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุน
หรือพื้นที่ที่ต้องเร่งพัฒนาหรือดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ โครงการและกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลสามารถ
เริ่มดาเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ว มในการสร้างแหล่งกักเก็บน้าเพื่อประโยชน์
ในการบริโภค อุปโภค และการเกษตรกรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระยะต่อไป
๔.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณากาหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวและสัตว์โดยเฉพาะช้างที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น การจัดทาป้ายสัญลักษณ์ติดตั้งในเส้นทางที่ช้าง
ใช้ในการสัญจร การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ช้างสัญจรและข้อพึงปฏิบัติที่สาคัญ การกาชับให้เจ้าหน้าที่สอดส่อง
ดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง โดยที่ขณะนี้ใกล้ครบกาหนดเวลาที่ใบอนุญาตทางานชั่วคราวที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จออกให้แก่แรงงานต่างด้าวจะหมดอายุแล้ว แต่กระบวนการตรวจสัญชาติอาจไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงให้กระทรวงแรงงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายในสัปดาห์หน้า
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ รับทราบและเห็นชอบผลการพิจารณาและมติ
ของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีเรื่องแผนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปี ๒๕๕๘๒๕๕๙ ซึ่งได้กาหนดขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ได้ แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และตราด นั้น
ในการดาเนินการให้คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาใช้พื้นที่ของทางราชการเป็นลาดับแรก
๒.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action plan) เพื่อไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นั้น เนื่องจากขณะนี้ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙
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ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลค่อนข้างมาก จึงให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
แนวทางในการสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง เช่น จัดกิจกรรมหรือเวทีให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ร่วมกัน เป็นต้น
๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์
ปรีดิยาธร เทวกุล) รับเรื่องรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินไปกากับดูแล โดยตั้งคณะทางาน
เพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด นั้น ให้คณะทางานดังกล่าวพิจารณาหาแนวทางการยกเลิก
การใช้แร่ใยหิน โดยเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และให้พิจารณาดาเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
๒.๔ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางผลักดันจัดตั้งศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยศึกษาผลดี ผลเสีย และเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเสรี
(free flow) ในสาขาต่าง ๆ เช่น สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน ด้วย
๒.๕ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการขยายเส้นทางรถไฟสายหลัก
ให้เกิดความเชื่อมโยงและครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีความสาคัญในด้านต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว เขตพื้นที่การศึกษา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
๒.๖ ให้กระทรวงพลังงานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ตามโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ว่าได้มีระบบการกาหนดโควตาในการรับซื้อ มิใช่การรับซื้ออย่างไม่จากัด
จานวน
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการประสานงานและร่วมติดตามการดาเนินการกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่มีกรณีว่า
โครงการดังกล่าวเข้าข่ายการทุจริต
๔. ด้านการต่างประเทศ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านคาดหวังให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้แทน
การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้ านกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน เช่น กรณีความขัดแย้งเรื่องการสร้าง
เขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้ากั้นแม่น้าโขงของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกรณีข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลให้นายกรัฐมนตรี
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเจรจาต่อไปด้วย
๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๕.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีกลุ่มอาจารย์
ของสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบเรียกร้องเพื่อขอรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้เท่าเทียมกับข้าราชการในสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ในระบบ
๕.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกาหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน รวมทั้งกาหนด
บทลงโทษแก่ผู้กระทาความผิดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการให้บริการยิ่งขึ้น นั้น
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามกรณีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้ เช่น การข่มขู่ การเอารัดเอาเปรียบ และการหลอกลวงนักท่องเที่ยวด้วย
๕.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
แนวทางสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งกักเก็บน้าเพื่อประโยชน์ในการบริโภค อุปโภค และการเกษตรกรรม
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป นั้น ให้หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน้าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งให้มีแหล่งกักเก็บน้า
ให้เพียงพอด้วย
๕.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนดแนวทางให้ศูนย์ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน ทาเนียบรัฐบาล
๕๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงต่าง ๆ และศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด มีการทางานที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร นั้น
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
โดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลและการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานทุกเวลา
๕.๕ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการผลักดันการปฏิรูปให้บรรลุผลสาเร็จ ปัจจัยสาคัญที่สุด คือ
การสร้ า งการรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนในเรื่อ งต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ และอยู่ ใ นความสนใจของประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
การพิจารณาถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง การนิรโทษกรรม การดาเนินคดีผู้กระทาผิดกฎหมาย อานาจหน้าที่ของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และอานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนทราบเหตุผลของการดาเนินการในแต่ละเรื่อง
ให้ถูกต้องและชัดเจน จึงให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องสาคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชนที่อยู่ภายใต้
ภารกิจความรับผิดชอบอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ให้รองนายกรัฐมนตรี
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) กากับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อติดตาม
สถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกาหนด
มาตรการรองรับด้วย นั้น เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มใช้มาตรการด้านการเงิน (Quantitative Easing : QE) โดยการอัดฉีดเงิน
เข้าสู่ระบบเป็นจานวนมากผ่านการซื้อพันธบัตรของรัฐบาล จึงมีแนวโน้มที่เงินทุนจานวนมากจะเคลื่อนย้ายเข้ามาลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วย ประกอบกับบัญชีเดินสะพัดของไทยมีแนวโน้มเกินดุลมากกว่าปีก่อนอันเป็นผลจากมูลค่าการนาเข้า
น้ามันที่ลดลง ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออก
จึงให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกาหนดมาตรการการเงินการคลังเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๑.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคโดยเฉพาะรายการที่ยังมีราคาค่อนข้างสูง และกาหนดมาตรการในการดูแลระดับราคา รวมทั้งการแจ้งเตือนผู้ประกอบการ
เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งลดลง จึงให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และให้ดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนพลังงาน
๑.๓ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตาม ตรวจสอบ และเร่ง
ดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ในวงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้ดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่ปัจจุบันการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อยังอยู่ในระดับต่า
๑.๔ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ (๑) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
สนับสนุนเครื่องมือและปัจจัยการผลิต ตลอดจนแนวทางการพักชาระหนี้เกษตรกร แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย และ
(๒) การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย คนจนเมือง และผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม โดยให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการลดผลกระทบของผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้พื้นที่ทางสาธารณะทาการค้าขาย
อยู่เดิม และจัดหาพื้นที่สาหรับประกอบอาชีพ และเสนอแผนการดาเนินงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว โดยให้คานึงถึงกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับผู้ขาดแคลนเงินเพื่อใช้ในการดารงชีพและการประกอบอาชีพ
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่จะจัดทาโครงการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้การอุดหนุนแก่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม
ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับ ให้มีความสอดคล้องกับปั ญหาและความต้ องการที่แท้จริ ง
ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ให้เน้นการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจาเป็นเร่งด่ วน
ให้ทั่วถึงและเป็นหลักก่อน และให้คานึงถึงขีดความสามารถและข้อจากัดของงบประมาณด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑

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

๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดาเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
เช่น การจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่จาเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศ ในภูมิภาค
และในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดาเนินการเร่งนาตัวผู้กระทาผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชาชนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดาเนินคดีตามกฎหมายได้โดยเร็ว
๓. ด้านการต่างประเทศ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ จึงให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคเอกชนในการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสนี้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ และให้
พิจารณาจัดโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การออกตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก การจัดแสดงแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศฟื้นฟู ความสัมพันธ์กับราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบียด้วย
๔. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปดาเนินการประสาน
กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผลการดาเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยให้สรุปประเด็นที่เพิ่มเติมจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และจัดทาเอกสารเสนอในที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๕.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัดการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ
เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไปในทุก ๆ ไตรมาส นั้น ให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยโครงการที่ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเริ่มกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และให้พิจารณาการจ้างงานประชาชนในพื้นที่เป็นลาดับแรก
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่
๕.๒ ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ) และสานักงบประมาณร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการกาหนดวงเงินการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม และกาหนดมาตรการจูงใจในการเบิกจ่ ายงบประมาณให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด รวมทั้ง
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าด้วย
๕.๓ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณากาหนดอัตรากาลัง
ตารวจท่องเทีย่ วและงบประมาณให้มีความเพียงพอต่อการดูแล การให้ความช่วยเหลือ การอานวยความสะดวก และให้ความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
๕.๔ ให้ทุกส่วนราชการที่มีภารกิจให้บริการประชาชนร่วมกันพิจารณาเปิดศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร
ที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและสามารถใช้บริการหลังเวลา
เลิกงาน หรือในวันหยุดราชการได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนด้วย
๕.๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยไม่ตอบโต้ให้เกิดความขัดแย้ง นั้น ให้กรมประชาสัมพันธ์ดาเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประ ชาชน โดย
ในวาระแรกให้เผยแพร่การทางานของศูนย์บริการจัดหางานของกระทรวงแรงงานที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางานที่ต้องการ
ได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้นายจ้างสามารถเข้าไปหาแรงงานตามที่ต้องการได้

๕๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และงานเร่งด่วน
ที่สาคัญของรัฐบาล เช่น การบริหารจัดการน้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา และการจัดสรรที่ดินทากิน ที่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามกรอบเวลาที่กาหนด จึงมอบให้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติดาเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อน
นโยบาย โครงการ แผนงานตาม Roadmap ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๕ ด้าน
คือ ความมั่นคง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี
ทั้ง ๕ ท่าน เป็นรองประธานกรรมการ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ประเทศสาหรับปี ๒๕๕๘
ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ” นั้น เพื่อให้การดาเนินนโยบายแผนงานต่าง ๆ ของส่วนราชการบรรลุผล
ตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จึงให้ส่วนราชการที่ ประสงค์จะเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรีจะต้องมี
แผนการดาเนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี
๒. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยกาหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะร่างกฎหมายเกี่ยวกับการค้า การลงทุน
การลดความเหลื่อมล้าของสังคมซึ่งอาจมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้กฎหมายเป็นธรรมและเกิดประโยชน์กับ
ทุกฝ่าย จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมให้ได้ข้อยุติ โดยให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสานกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนที่จะพิจารณาลงมติในวาระที่สาม
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
ดังนี้
๒.๑ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒.๒ เห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จานวน ๙ คน และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
โดยให้สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดทาสรุปข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อรายบุคคลเพิ่มเติม เพื่อขอรับความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารและบัญชีเงินเดือนข้าราชการตารวจ ตามที่รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหาร ในระดับ น.๘ กับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือน
ข้าราชการตารวจ ในระดับ ส.๘ (มีอัตรา ๗๔,๓๒๐ บาท) ยังมีเพดานเงินเดือนไม่เทียบเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน
ตาแหน่งนักบริหารระดับสูง (ขั้นสูงอัตรา ๗๖,๘๐๐ บาท) ควรปรับแก้ไขอัตราเงินเดือนให้อยู่ในอัตราเท่ากันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และได้หารือรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) แล้ว เห็นชอบด้วยตามข้อสังเกตดังกล่าว
และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๕ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ได้แก่
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สาหรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาปรับแก้ไขอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด
ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหาร ในระดับ น.๘ กับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนข้าราชการตารวจ ในระดับ ส.๘
ให้มีเพดานเงินเดือนเท่าเทียมกับของอัตราเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนักบริหารระดับสูง ก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติ
รวม ๕ ฉบับดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนในคราวเดียวกันต่อไป
๓. ให้ทุกกระทรวงรับไปปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการชี้แจงร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลความจาเป็น ผลประโยชน์
ที่จะได้รับแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีด้วย เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง อันจะช่วยให้
การดาเนินการตรากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้ทุกกระทรวงรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกกระทรวงติดตามผลการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อมิให้เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายมีหลักการเปลี่ยนแปลงไปจากร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ไว้แล้ว ไปปฏิบัติต่อไป
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และ
๒.๑ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระ
เป็นเรื่องด่วน
๒.๒ รับทราบกรอบระยะเวลาการนาเสนอร่างกฎหมายที่มีความสาคัญเร่งด่วน (ชุดที่ ๑) จานวน ๒๖ ฉบับ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขแล้ว
๒.๓ รับทราบบัญชีร่างกฎหมายที่มีความสาคัญเร่งด่วน (ชุดที่ ๒) จานวน ๔๔ ฉบับ ที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
๕๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติติดตามและเร่งรัดการดาเนินการตรากฎหมาย
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ต่อไป
๒.๔ รับทราบข้อคิดเห็นของประธานกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล)
และข้อชี้แจงของผู้แทนกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเรื่องความเสียหายจากมลพิษน้ามัน
พ.ศ. .... (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ) และมอบหมายให้กระทรวง
คมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศรับไปเร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจั ดตั้ง
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ และการตราพระราชบัญญัติที่ต้องอนุวัติ
หรือรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รฐั มนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และ
๑. ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
การอุทธรณ์ฎีกา) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน โดยให้แก้ไขถ้อยคาในส่วนเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฯ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป
๒. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจน
ให้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดให้มี
การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๐.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารและบัญชีเงินเดือนข้าราชการตารวจ ตามที่รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหาร ในระดับ น.๘ กับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือน
ข้าราชการตารวจ ในระดับ ส.๘ (มีอัตรา ๗๔,๓๒๐ บาท) ยังมีเพดานเงินเดือนไม่เทียบเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน
ตาแหน่งนักบริหารระดับสูง (ขั้นสูงอัตรา ๗๖,๘๐๐ บาท) ควรปรับแก้ไขอัตราเงินเดือนให้อยู่ในอัตราเท่ากันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และได้หารือรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) แล้ว เห็นชอบด้วยตามข้อสังเกตดังกล่าว
และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๕ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ได้แก่
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕

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

๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สาหรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสานักงาน ก.พ. ไปพิจารณาปรับแก้ไขอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด
ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหาร ในระดับ น.๘ กับอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนข้าราชการตารวจ ในระดับ ส.๘
ให้มีเพดานเงินเดือนเท่าเทียมกับของอัตราเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนักบริหารระดับสูง ก่อนเสนอร่างพระราชบัญญัติ
รวม ๕ ฉบับดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนในคราวเดียวกันต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การชี้แจงร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับการชี้แจงร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แล้วลงมติให้ทุกกระทรวงรับไปปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการชี้แจงร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผล ความจาเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับแก่ทุกฝ่าย
รวมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีด้วย เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง อันจะช่วยให้การดาเนินการตาม
กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้สายงานอุตุนิยมวิทยา ระดับทรงคุณวุฒิ และสายงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับ
ชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ เป็นสายงานและระดับที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการเพิ่มเติม ตามที่
สานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจกรณีต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษา และกาหนด
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่ว่า ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือนนั้น
ในร่ า งมาตรา ๓ การก าหนดลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ยั ง มี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา ๓๖ ข. (๗)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกาหนดให้การได้รับโทษจาคุกต้องเป็นการกระทาที่เกิดจากความผิด
ทางอาญา และในร่างมาตรา ๔ การกาหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกาหนดให้พนักงานรัฐวิสาหกิจเมื่อพ้นโทษ
เกินห้าปีแล้ว สามารถกลับเข้าทางานได้นั้น ควรกาหนดหลักการของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๕๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ (เรื่อง หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการฯ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ (เรื่อง หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้
ในราชการ และรถที่ใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ ) เพื่อดาเนินการจัดซื้อรถยนต์รับรอง
แขกต่างประเทศ ยี่ห้อเบนซ์ S300 จานวน ๕ คัน รวมเป็นเงิน ๒๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้ตั้งคาของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอเรื่ อ งขอเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณที่ ไ ด้ รับ จั ดสรรงบประมาณไว้แ ล้ วหรื อ ขอขยายระยะเวลา
ดาเนิ นการต่อ คณะรั ฐมนตรี และการจัดทาฐานข้ อมู ลเพื่อ ใช้ ประกอบการพิ จารณาอนุมั ติง บประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
๑. ในกรณีที่หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วหรือขอขยายระยะเวลา
ดาเนินการ หน่วยงานจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่อาจเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า โครงการดังกล่าวนั้น
ยังคงเป้าหมายและผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประชาชน และชุมชนที่จะได้รับอย่างไรด้วย
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลการศึกษาของทุกสถาบันการศึกษาในสังกัดในทุกระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีวศึกษา เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย จานวนนักเรียน/นักศึกษา
จานวนอาคารสถานที่ งบประมาณที่สนับสนุน ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา ผลการศึกษาต่อ และการมีงานทา เพื่อใช้ประกอบ
ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้แก่สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปี
๓. ให้สานักงบประมาณใช้ฐานข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทาขึ้นตามข้อ ๒ ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณในแต่ละปี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สถานการณ์
การคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบัน การคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การดาเนินการของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และปัญหากรณีที่มีการนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ไปใช้ประโยชน์โดยต่างชาติ
๑.๒ เห็นชอบกับความเห็นแนวทางการดาเนินการ และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยดาเนินการต่อไป ในส่วนของการคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพันธุ์พืช และด้านทรัพย์สินทางปัญญา การแก้ไขปัญหากรณีที่มีการนาภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทยไปใช้ประโยชน์โดยต่างชาติ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและอยู่ในความสนใจของต่างชาติ ตลอดจนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่สินค้าอุตสาหกรรม
๒. ให้ หน่ วยงานที่ไ ด้ รับ มอบหมาย ได้ แ ก่ ด้า นศิล ปวั ฒ นธรรม (กระทรวงวั ฒนธรรม) ด้า นภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น
(กระทรวงสาธารณสุข) ด้านพันธุ์พืช (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กระทรวงพาณิชย์) เร่งดาเนินการ
คุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นรูปธรรม เช่น การขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี ให้ชัดเจน
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องประเภท
นโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี)

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

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

๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีกฎหมายเฉพาะ (sui generis)
ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ครอบคลุมภารกิจของทุกหน่วยงาน รวมทั้งผลักดัน
เรื่องดังกล่าวในเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ให้มีผลผูกพันระหว่างประเทศและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กระทรวง
พาณิชย์ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมา
และเพื่อร่วมกันกาหนดขอบเขตและแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้สามารถลดระยะเวลา ขั้นตอนและกระบวนการทางาน
ตลอดจนความซ้าซ้อนของงาน รวมทั้งการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันในการจัดทาฐานข้อมูลการคุ้มครองและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในภาพรวมของประเทศ และการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางการปรับปรุง พัฒนา หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณดาเนินงานวิจัย
ของทุนหมุนเวียน กลุ่ม ๑ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ๖ ทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินรวม ๓,๕๐๙.๔๐ ล้านบาท
และสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนทั้งหมด ซึ่งมีทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจาเป็น จานวน ๓๐ ทุน เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ ๓๒,๗๐๘ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงการคลังวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการปฏิรูปทุนหมุนเวียนในกรณีที่จะต้องดาเนินการปรับปรุง
พัฒนา ยุบรวม หรือยุบเลิกกองทุนตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ) และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ) และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) เช่น
๒.๑ เสนอแนวทางในการยุบรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งต้องปรับปรุง
และพัฒนา รวม ๔๓ ทุน และทุนหมุนเวียนที่ได้รับผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งต้องพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยด่วน รวม ๕ ทุน ให้ชัดเจนและยุบทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันมารวมกันเป็นทุนหมุนเวียนเดียวเพื่อมิให้เกิดปัญหา
ความซ้าซ้อนต่อไป ทั้งนี้ ในการยุบรวมหรือยุบเลิกดังกล่าวให้พิจารณาดาเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับประชาชน
๒.๒ การแบ่งกลุ่มทุนหมุนเวียนต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการนา
ทุนหมุนเวียนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
๒.๓ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติก ารที่จ ะน าทุ น หมุ น เวีย นที่ มีส ภาพคล่ อง ส่ วนที่ เกิ น ความจ าเป็ น จ านวน ๓๐ ทุ น
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๓๒,๗๐๘ ล้านบาท ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลา ๑ ปี แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน–
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๒ เดือน (ระหว่างวันที่
๑๒ กันยายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นสาคัญ ได้แก่ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง ๑๑ นโยบาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นควรให้ส่วนราชการพิจารณาจัดทารายงานผลการดาเนินงานโดยให้เน้นการรายงานในระดับผลผลิต
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบให้มากขึ้น เพื่อให้สะท้อนภาพการทางานของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรม

๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ เร่งรัดส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งรัดการดาเนินงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กาหนดในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
๑.๓ ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในความรับผิดชอบว่าการดาเนินงาน
มีความคืบหน้าเป็นร้อยละเท่าไรเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้พิจารณาจากตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๕๘
(Action Plan) มีการรายงานการประเมินผลความสาเร็จทุกเดือน ทั้งนี้ ให้รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการด้วย
๒. ให้ คณะกรรมการขับเคลื่ อนและเร่งรั ดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดกรอบและแนวทางการดาเนินการ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนาไปสู่การขับเคลื่อนและสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภารกิจ
บางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ การปรั บปรุงการจัดตั้งองค์กรและการบริหารจัดการ
ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จที่ชัดเจนมากขึ้นในระยะต่อไป และเพื่อให้การรายงานดังกล่าวสะท้อนถึงผลสาเร็จที่ชัดเจน สมควรเชื่อมโยง
และนาเป้าหมายในแต่ละไตรมาสภายใต้รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ของส่วนราชการ ซึ่งกาหนด
แผนงานและโครงการสาคัญมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย นอกจากนี้ การขับเคลื่อนเรื่องการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรให้ความสาคัญต่อเป้าหมายอย่างจริงจัง และในด้านความโปร่งใส ควรมีการดาเนินการปลูกฝัง
ป้องกันและปราบปรามในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
๑. เรื่องที่เป็นหลักการหรือเรื่องทั่วไป
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
การเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑๕
๑.๒ การเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม เสนอประเด็น กล่าวถ้อยแถลง
และแสดงท่าทีของไทยในการประชุมต่าง ๆ
๑.๓ การจัด ทาโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ ดาเนินการตามระเบี ยบเกี่ยวกับการพั สดุที่ เกี่ย วข้อ ง
อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส และได้ทามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
รวมทั้งมาตรการการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้แจ้ งรัฐวิสาหกิจในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเคร่งครัด
๒. เรื่องหรือโครงการที่สาคัญเร่งด่วน
๒.๑ การจัดทาแผนการเจรจาและจัดทาความตกลงฯ ล่วงหน้า ๖ เดือน ได้มีแผนงานความร่วมมือด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๓ เรื่อง อาทิ การประชุม The 20th Session
of the conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP20)
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๔ การประชุม The Meeting of
the ASEAN Working Group เป็นต้น

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙

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

๒.๒ การบริหารจัดการน้าในภาพรวมของประเทศ ได้แก่ การพิจารณาทาโครงการแก้มลิงเพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้า
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และการส่งบุคลากรไปศึกษาข้อมูลเทคนิคการฝังท่อลงไปในท่อน้าเพื่อนามา
แก้ไขปัญหาน้าแล้ง
๒.๓ การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร ได้แก่ การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกรในลักษณะที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน แต่อนุญาตให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทต่าง ๆ ได้ และการจัดพื้นที่ทากินในลักษณะป่าเศรษฐกิจตามแนวทาง
โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดาริ (Food Bank)
๒.๔ การจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย ได้แก่ การกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาขยะ การกาจัดน้าเสียจากโรงงาน
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และการจัดทาแผนการจัดตั้งโรงงานกาจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศและแนวทางบูรณาการ
การบริหารจัดการอย่างครบวงจร
๒.๕ การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ได้มีการพิจารณาจัดทาข้อมูลการให้บริการประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๒.๖ การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ
พิจารณาความจาเป็นเร่งด่วนและจัดลาดับ ความสาคัญของร่างกฎหมาย ได้แก่ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การค้า เศรษฐกิจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายที่จาเป็นต้องดาเนินการในระยะเร่งด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
มีสาระสาคัญเพื่อให้แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เป็นที่รับรู้ของประชาชนโดยทั่วกัน เนื่องจากแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุฯ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะทาธุรกรรมกับส่วนราชการด้วย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การทาหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) เกี่ยวกับเรื่องการทาหนังสือสัญญาที่หน่วยงาน
สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๘๔/๒๕๕๘) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
สรุปได้ว่า การจัดทาหนังสือสัญญาจะถือขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนเริ่มต้นการจัดทา และขอบเขตความหมายของคาว่า "หนังสือสัญญา"
ที่ระบุในมติคณะรัฐมนตรีคืออะไร หากเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องจัดทาขึ้นระหว่างรัฐ หรือระหว่าง
รัฐกับองค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไร อันได้แก่ บันทึกความเข้าใจ ความตกลง หรือความร่วมมือ ย่อมเป็นหนังสือสัญญา
ที่มีผลผูกพันรัฐบาลที่จะต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะเป็นการเสนอเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบก็ได้ แต่หากหนังสือสัญญานั้น
เข้าข่ายที่ต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จะต้องเสนอหนังสือสัญญานั้นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบทุกกรณี นอกจากนี้ การกาหนดให้จัดทาแนวปฏิบัติในการทาหนังสือสัญญาที่ต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีมีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด ซึ่งอาจมีอยู่จานวนมากและอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป อีกทั้ง
ในการทาหนังสือสัญญาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีไป ดังนั้น การกาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การทาหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถทาได้เองโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นหลักการทั่วไปที่ใช้ได้กับการทาหนังสือ
สัญญาในทุกกรณีจึงเป็นเรื่องที่กระทาได้ยาก
๒. เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นกรณีการจัดทาความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถดาเนินการได้
ตามอานาจหน้าที่โดยไม่ต้องนาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องเป็นความตกลงที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง ๗ ประการ ดังนี้

๖๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๑ ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ ต้องไม่ใช่
ความตกลงที่ทาขึ้นระหว่างรัฐหรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งหมายจะให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกัน
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
๒.๒ ทาขึ้นตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ของส่วนราชการในระดับกรม
๒.๓ ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นเรื่องสาคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย เช่น ไม่มีเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
ทางสังคมหรือเศรษฐกิจการค้า หรือไม่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ที่อาจทาให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์
๒.๔ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับ
จัดสรรโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
๒.๕ สามารถดาเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทาความตกลงนั้น ๆ
๒.๖ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในการจัดทาความตกลงฯ แล้ว
๒.๗ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เสนอร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความจาเป็นเหมาะสมของการจัดทาความตกลงฯ ขึ้น
โดยให้มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ ร่วมเป็นกรรมการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. กาหนดให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล
๒. ส่วนรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจาเป็น หรือราชการสาคัญในวันดังกล่าว
โดยได้กาหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้า
หน่วยงานนั้นพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจน
ให้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง กาหนดการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี
มีภ ารกิ จ สาคั ญในการรับ เสด็ จ สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ณ จั งหวั ด น่ าน และเข้ า ร่ว มการประชุ ม
คณะกรรมการประสานงานและสนั บ สนุ น งานโครงการหลวง ณ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ดั ง นั้ น จึ งเห็ น ควรให้ เ ลื่ อ นการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ จากวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไปเป็นวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑

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

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยปรับปรุง
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานและระบุอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพของงาน ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ รวม ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ รวม ๔ ฉบับ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ
คือ สานักงานปลัดกระทรวง กรมยุโรป กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาและผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย สรุปได้ ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้พะยูงในเชิงเศรษฐกิจ โดยแจกกล้าไม้พะยูงให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มจานวน
ไม้พะยูงในประเทศไทยให้มากขึ้น หากประกาศให้ไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ทาไม้ จะทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการส่งเสริมการปลูกไม้พะยูง แต่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งกาหนดให้ไม้พะยูง ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. เช่นเดียวกับไม้สักและไม้ยาง เพื่อคุ้มครองไม้พะยูงและเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ก ระทาความผิดให้หนักขึ้น
จาก “ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” ถือว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมทาให้ผู้กระทาผิดเกรงกลัวต่อกฎหมาย
ยิ่งขึ้น
๒. ศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไม้พะยูง และขณะนี้มีความพร้อมในการผลิตกล้าไม้พะยูงที่มีคุณภาพดี มีจานวนเพียงพอ
ในการแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน มากกว่า ๑๐ ล้านกล้าต่อปี
๓. สร้างแนวร่วมและเครือข่ายพิทักษ์ป่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์และป้องกันการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้ง
ได้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ป่าและรอบพื้นที่ป่าให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรูปแบบ
การบริหารจัดการป่าชุมชน ๙,๐๐๐ ป่า และมีเป้าหมายเพิ่มจานวนป่าชุมชนซึ่งอยู่รอบแนวเขตพื้นที่ป่าทั้งหมดให้ได้ ๒๘,๐๐๐ ป่า
๔. ผลักดันไม้พะยูงให้อยู่ในบัญชีแนบ ๒ ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ในคราวประชุม CITES CoP16 เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร สาหรับการผลักดัน
๖๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ไม้พะยูงให้อยู่ในบัญชีแนบ ๑ ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดประชุม /เสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบจากการนาไม้พะยูงอยู่ในบัญชีแนบ ๑ CITES ต่อไป
๕. กาหนดจัดให้มีการประชุมภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการคดีพิเศษรับคดีการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงซึ่งเป็นคดีรายใหญ่ มีความซับซ้อน
เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ในพื้ นที่จะดาเนินการได้ และเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในระดับต่าง ๆ เป็นคดีพิเศษ หรือเพื่อให้มี
การโอนย้ายคดีมาดาเนินการที่ส่วนกลาง
๖. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ให้พนักงานฝ่ายปกครองเข้าควบคุมการสอบสวนการกระทาความผิด
ในคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการกระทาความผิดในคดีลักลอบตัดไม้และค้าไม้พะยูงทุกคดีเป็นกรณีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด
๗. สั่งการให้ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกเดือน และรายงานผลคดีในพื้นที่จังหวัด
ให้สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก ๑๕ วัน และจัดทาระบบฐานข้อมูลการกระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อรวบรวมคดีความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ โดยเฉพาะคดีไม้พะยูง ข้อมูลของผู้กระทาผิด รายการไม้
ของกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทาความผิดให้เป็นระบบ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๘. จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินคดีความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
๙. เตรียมการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด เพื่อกาหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนในการดาเนินคดี การริบของกลางที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะ ที่ใช้
ในการกระทาผิด เพื่อป้องกันการนากลับไปใช้ในการกระทาผิดซ้า และกาหนดแนวทางนาระเบียบข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติ
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้ในการจัดการกับยานพาหนะของกลางที่ใช้ในการกระทาผิด
๑๐. สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ รวบรวมคดีการกระทาผิดรายใหญ่หรือ
คดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ทั้งหมดให้สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑. ได้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน สาหรับให้สินบนและรางวัลแก่ผู้แจ้ง
เบาะแสนาจับ และผู้ที่ทาการจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการปราบปรามผู้กระทาความผิด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้ดาเนินการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปยังสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของอาสาสมัครทหารพราน จาก ๑๒๐ บาทต่อคนต่อวัน
เป็น ๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)
๑.๒ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลาการทาหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์
ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อกาหนดเงินช่วยเหลือรายเดือน
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๑.๓ เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมปรับปรุงวิธีการคานวณเงินช่วยเหลือโดยให้นาเวลาทางานทวีคูณมาเป็นองค์ประกอบ
ในการคานวณ โดยให้แก้ไขอนุบัญญัติที่รองรับต่อร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อ ๒ เพื่อขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๒. สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการ
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของอาสาสมัครทหาร
พราน จาก ๑๒๐ บาทต่อคนต่อวัน เป็น ๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน จานวน ๔๘๔,๙๗๙,๗๖๐ บาท ให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกองทัพบกและกองทัพเรือในโอกาสแรกก่อน และหากไม่เพียงพอก็ให้
ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณอีกครั้งห นึ่ง
สาหรับกรณีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือน จานวน ๒๗,๓๖๓,๖๐๐ บาท ให้กระทรวงกลาโหมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รองรับตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับสานักที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนวิชาการ การบริหาร
จัดการและการบริการทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับภารกิจ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีม ติรั บทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบั นนิติ วิท ยาศาสตร์ กระทรวงยุติธ รรม พ .ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของ
สภาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยจัดตั้งกองพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในการด าเนิ น คดี รวมทั้ งปรับ ปรุ งอ านาจหน้ า ที่ ข องแต่ ละส่ ว นราชการ เพี่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๖๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และพิจารณามอบหมายสานัก
งบประมาณอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
และคณะทางาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอขอแก้ไขข้อความ
ตามหนังสือคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ คสช. (คตช.) ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ จาก
“ทั้งนี้ ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ”
เป็น “ทั้งนี้ ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ”
๒. รับทราบคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
องค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓. มอบหมายให้ ส านั ก งบประมาณอ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านและรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะท างานตามค าสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๗ เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
และพิจารณาการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของ
สานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการป้องกันการทุจริตเป็นโครงการนาร่อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ
และแนวทางในการใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาบังคับใช้เป็นโครงการนาร่อง (Pilot Project) ใน ๒ โครงการ
คือ โครงการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ จานวน ๔๘๙ คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ส่วนต่อขยาย ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังดาเนินการกาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการนาระบบ
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ไปใช้ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สาหรับส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชน แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕

การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

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

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับระบบการแจ้งรายละเอียดเครื่องสาอาง
ก่ อ นที่ จ ะผลิ ต หรื อ น าเข้ า เครื่ อ งส าอาง รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานคุ้ ม ครองความปลอดภั ย ของผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่ า งกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารั บ ยาแผนไทยทั่ ว ไปหรื อ ต าราการแพทย์ แ ผนไทยทั่ ว ไป พ .ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตารับยาแผนไทย
ของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยมี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
และการกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
อนุญาตและการอนุญาต ข้อจากัดสิทธิและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงการประกาศกาหนดตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตารับยา
แผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมความใน (ค) ของ (๗) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่ อ ก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นโอน
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณีที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หรือมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นผู้รับโอนหรือผู้โอน
ตามทีก่ ระทรวง มหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) และ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง) ของกระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๖

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

๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รวมร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับเป็นฉบับเดียวกัน ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี)
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒
การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามความเห็นของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เห็นว่า กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยกาหนดบทบัญญัติเพื่อคุ้มครอง
ให้ผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยให้นิติบุคคลอาคารชุด
ต้องดาเนินการเพื่อขอรับชาระหนี้บุริมสิทธิเหนือห้องชุดดังกล่าวจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด อาจเป็นภาระให้ แก่นิติบุคคล
อาคารชุด และไม่อาจแก้ไขปัญหาทรัพย์สินประเภทห้องชุดซึ่งค้างดาเนินการอยู่ในชั้นบังคับคดีเป็นจานวนมากได้ รวมทั้งไม่ได้สร้าง
ความเป็นธรรมอย่างแท้จริง สมควรมีมาตรการอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้เชิญกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกาให้สอดคล้องกับระบบการอุทธรณ์และฎีกาตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษขึ้น
เพื่ อ ให้ จั ด ระบบการอุท ธรณ์ ค ดี ชานั ญพิ เ ศษ พร้อ มกั บการแก้ ไ ขปรั บปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวม ๘ ฉบั บ ดังกล่ าว เพื่ อ ให้
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาเป็นระบบเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับอานาจในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดี
ชานัญพิเศษที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามที่สานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังนี้
๑.๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๑.๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)
๑.๗ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๑.๘ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๑.๙ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๒. ให้สานักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการอัตรากาลังและพัฒนา
กาลังคนภาครัฐและงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงกฎหมายทั้ง ๙ ฉบับดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยยกเว้นกรณีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารบ้านอยู่อาศัย
มิให้ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแก้ไขบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ โดยให้ตัดพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ออก แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับพระราชบัญญัติ
การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติ หากเห็นควรยกเลิกกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ ก็ให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างพระราชบัญญัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อให้
การดาเนินภารกิจของกรมราชทัณฑ์ตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. ๒๕๐๖ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักทางด้าน
สิทธิมนุษยชน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับข้อสังเกตของสานักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับร่างมาตรา ๕/๑ ที่กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้า
บังคับบัญชาสถานที่กักขังหรือผู้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาสถานที่กักขังมอบหมายเป็นผู้อานาจที่จะสั่งให้ใช้
หรื อ เพิ กถอนการใช้ เครื่ องพั นธนาการในบางกรณี ตามมาตรานี้ ควรมี การก าหนดหลั กเกณฑ์ เงื่ อนไข และระยะเวลาในการใช้
เครื่องพันธนาการดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้การใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
โดยคานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องกักขังเป็นสาคัญ และร่างมาตรา ๕/๓ ที่กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจสอบ
จดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารโดยทางใด ๆ ซึ่งมีถึง หรือจากผู้ต้องกักขัง อาจเป็น
การกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องกักขังเกินควร เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔ กาหนดให้ผู้ต้องโทษกักขังต้อง
ถูกกักตัวไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกาหนดไว้อัน มิใช่เรือนจา สถานีตารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน หรือถ้า
ศาลเห็นสมควรจะให้กักขังไว้ในที่อยู่อาศัยของผู้นั้นเอง หรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ หรือสถานที่อื่นที่อาจกักขังได้ เพื่ อให้
เหมาะสมกับประเภทหรือสภาพของผู้ถูกกักขังได้ และมาตรา ๒๕ ที่กาหนดให้ผู้ต้องโทษกักขังมีสิทธิรับและส่งจดหมายได้ ดังนั้น
ผู้ต้องกักขังจึงเป็นบุคคลที่ถูกจากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการเท่านั้น ไปประกอบการพิจารณา และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และสานักงานตารวจแห่งชาติไปร่วมชี้แจง แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๘

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

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ในงานยุติธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนและบูรณาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยเป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมฯ คือ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางดาเนินงาน รวมทั้งจัดทาโครงการรองรับ
ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมฯ
๑.๒ ให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมฯ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งโครงการหลัก ที่ สาคั ญของหน่ วยงานต่า ง ๆ ที่ร องรั บ การด าเนิ น งานในแต่ล ะยุท ธศาสตร์ ของแผนแม่ บ ท
การบริหารงานยุติธรรมฯ
๑.๓ ให้สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการประสาน สนับสนุน ติดตามประเมินผลเพื่อการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมฯ ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมฯ
ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดและวงเงินงบประมาณเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อสานักงบประมาณจะได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมฯ ต่อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (กาหนดให้ชุด
กุญแจมือและกุญแจเท้าเป็นเครื่องพันธนาการอีกประเภทหนึ่ง)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าเป็นเครื่องพันธนาการ
อีกประเภทหนึ่ง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้

๖๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับข้อพิพาทในทางแพ่ง ในทางอาญาเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้และความผิดลหุโทษ
โดยคนในชุมชนซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้พิจารณาถึงขอบเขตของหลักการ ความเหมาะสม การลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
รวมถึงความซ้าซ้อนของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ โดยให้เชิญกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเข้าร่วม
ชี้แจงด้วย หากมีประเด็นในเชิงนโยบายที่ยังขัดแย้งกัน ให้หารือคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๐

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่ ว งเดื อ นมกราคม ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ร วม ๔ ครั้ ง มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๑๐๐
๘๐

๗๔

๖๖
๕๐

๖๐

๔๙

๔๐
๒๐
๐
๖ ม.ค. ๕๘

๑๓ ม.ค. ๕๘

๒๐ ม.ค. ๕๘



๒๗ ม..ค. ๕๘

เดือน



แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
๔๐๐

๓๔๒

๓๐๐
๒๐๐

๒๔๔

๒๒๕

๓๐ ต.ค.
๕๗

๒๕ พ.ย.
๕๗

๒๓๙

๑๐๘

๑๐๐
๐
๑๖, ๒๓
๑๖
ก ๕๗
ก.ย.

๗๑

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

๓๐ ธ.ค.
๕๗

๓๑ ม.คค.
๕๘

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

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๘๐ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๓๓ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๓๓ เรื133
่อง (๕๕.๖๕ %)

ป, 7

วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง (๒.๙๓ %)

วาระอื
อ, 19 ่น ๆ ๑๙ เรื่อง (๗.๙๕ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๘๐พ,เรื80่อง (๓๓.๔๗ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

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

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติค ณะรัฐ มนตรีใ นวาระเพื่อ พิจ ารณาและวาระเพื่อ ทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๑๓ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา
๘๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๙ เรื่อง วาระจร ๑๑ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๒๘ เรื่อง วาระจร ๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
วาระปกติ

จํานวนเรื่อง
๑๔๐
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

๑๒๘
๖๙
๑๑

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕
เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๑๓ เรื่อง

๗๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

วาระจร

ประเภทวาระ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระเสนอเรื่องเขาสู
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๙ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง
หนวยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
พศ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
สผ.
สว.
อก.
สม.
ปง.
ศป.
ศย.
กอสส
สลธ.คสช.
อส.

๔๒

๕
๓
๔

๕
๔
๕
๔
๑

๓
๒
๑
๑
๑
๑
๓
๒

๐

๑๔

๘
๑๒

๑๑
๕
๕
๕
๕

๒๗

๑๘

๒๐

๑๐
๑๒

๒๐

๔๐

๖๐

จํานวนเรือ่ ง

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๔

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๖๖ เรื่อง
๒๗.๖๒ %
เรื่องทั่วไป
๑๗๓ เรื่อง
๗๒.๓๘ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๒๕ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน
๑๑๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ไม่สอดคล้องกับ
เรื่องทีนโยบายรั
่ไม่สอดคล้
อง
ฐบาล,
กับนโยบายรั
ฐบาล
114, 47.70%
๑๑๔ เรื่อง
๔๗.๗๐ %

นโยบายรัฐบาล,
เรื่องที
ส่ อดคล้อง
125,
52.30%
กับนโยบายรัฐบาล
๑๒๕ เรื่อง
๕๒.๓๐ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง
๗๕

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๕๐
๔๐

๓๕

๓๐

๓๐

๒๔

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

๑
(๑)

(๒)

๒

๔

๑

(๓)

(๔)

(๕)

๘
(๖)

(๗)

๔

๔

(๘)

(๙)

๑๒

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๖

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

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก การพัฒนา
จานวนเรื่อง
๔๗

๕๐
๓๖

๔๐
๓๐

๒๓

๒๐
๑๐

๘

๗

๔

๐

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

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

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ เรื่อง

๗๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๔๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ
ภาตะวันออก
เฉียงเหนือ
จํานวน ๖ เรื่อง
๑๕ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๖ เรื่อง
๑๕ %

ภาคใต้
จํานวน ๕ เรื่อง
๑๒.๕๐ %

ภาคกลาง
จํานวน ๑๓ เรื่อง
๓๒.๕๐ %

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
จํานวน ๗ เรื่อง
๑๗.๕๐ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๓ เรื่อง
๗.๕๐ %

รวมทั้งสิ้น ๔๐ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๘

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

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๙๗ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๕๒

๑๒

๑๓

๗

๔

๑๒ ๗

๘

๑๖
๕

๔

๑

๗ ๘

๔

๑๓ ๑๑

๔ ๒

๔

๑

๒

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

หน่วยงาน
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งสิ้น ๕ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
- คณะกรรมการฝ่ายไทยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี ๒๕๕๘
- คณะกรรมการแปลเอกสารในคดีตีความพิพากษาคดีประสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕
- คณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
- คณะกรรมการอํานวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล (ฝ่ายสงฆ์)
- คณะกรรมการอํานวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล (ฝ่ายฆราวาส))

๗๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

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

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้ ง แต่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ก ารประชุ ม ช่ ว งเดื อ นมกราคม ๒๕๕๘ มี เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ
๑.

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....

๓๐๕๒/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานและให้อํานาจปฏิบัติการ
เกี่ยวกับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ.
....
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....

๒๘๗๗/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๑๕๔๖/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๘.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือ
ซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๙.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ....

๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

๗.

๒๘๘๙/๕๘ [๒๗/๐๑/๒๕๕๘]

๒๐๙๑/๕๘ [๒๐/๐๑/๒๕๕๘]

๑๔๒๔/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๑๔๐๙/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
๑๓๖๘/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]
๑๓๕๖/๕๘ [๑๓/๐๑/๒๕๕๘]

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ

๖๖๐/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]

๑๑. ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศ จํานวน ๘ ฉบับ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี)
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง)

๖๔๓/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๕๑๗/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]
๕๑๗/๕๘ [๐๖/๐๑/๒๕๕๘]

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๐

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

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

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๕๗
๕๗

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ.
ก
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ มีจํานวน ๔๕ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กําหนด

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

๘๑

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา
๒
๑
๒
๑
๑
๑
๑

กฎ
กระทรวง
๒
๑
๑

ประกาศ
๑
๒
๒

๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑

๑๓
๑๖

๖

๖
๑๗

๖

ระเบียบ

กฎ ก.พ.

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

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
ศป.
ศย.
ปง.
พศ.
สผ.
สว.
สม.
กอสส.
สลธ.คสช.
อส.

ชื่อเต็ม
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๒

