คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สําหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น โครงการดําเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ “Thailand 4.0”
โดยใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสาร
ประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก และมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และ
การปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มกราคม ๒๕๖๐

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่าง ๒๘๙๒/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ

๒๙๒๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๒

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ประเทศไทย และ
สํานักงานตํารวจแห่งสมาพันธรัฐสวิส ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และการพัฒนาความร่วมมือในกิจการตํารวจ (Memorandum of Understanding
between The Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand and The
Federal Office of Police of the Swiss Confederation on Combating
Transnational Crime and Developing Police Cooperation)
กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
ร่างกฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางาน
ของคนต่างด้าว สําหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์
ขยายระยะเวลาการอนุ ญาตให้ อยู่ ในราชอาณาจั กรและการทํ างานของแรงงาน
ในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้าม
ส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ การห้ามนําเข้าอาวุธ
และยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ.
๒๕๕๐ พ.ศ. ....
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๓
ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่าง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ งราชอาณาจักรไทย และกรมประมง
กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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๓๓๔๔/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๓๔๘๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๖
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๓๓๖๔/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
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๔๖๐๑/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
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๔๑๔๓/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๘

๔๓๘๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๘

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-๒๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒๔๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๔
การขอความเห็นชอบต่อร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่สําหรับการประชุม Navy to Navy ๔๓๓๓/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
Staff Talks ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Terms of Reference
for Navy to Navy Staff Talks between the Royal Thai Navy and the Republic
of Singapore Navy)

๙
๙

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๗ (CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา
CITES ครั้งที่ ๖๗ และครั้งที่ ๖๘ (SC67-SC68) และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial
Lekgotla)
ผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy :
ACMECS) ครั้งที่ ๗
การบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๘ ของ
ธนาคารโลก
การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการของมูลนิธิยุวทูต
ความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความคืบหน้าการดําเนินการกํากับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
ขอความเห็นชอบการขยายเวลา และการจัดทําความตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการ
กํากับดูแลทางนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกากับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ ณ กรุงอาบูดาบี
สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์)
การโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจาระบบสิทธิพิเศษ
ทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences
among Developing Countries - GSTP)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
การจัดทําร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจําเรือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์
บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา โดมินิกา จีน
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๑๓๔๖/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
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๑๒๘๕/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๒๓๑๙/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
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๒๑๒๘/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
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๒๘๙๒/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
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๓๔๕๔/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๖

-๓อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาและบาร์บูดา อิตาลี ลักเซมเบิร์ก
ฮัชไมต์จอร์แดน ฮอนดูรัส และนอร์เวย์ รวม ๒๐ ประเทศ
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ ๒๒ (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๒ (CMP 12)
และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑ (CMA 1) ณ เมืองมาร์ราเกซ
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐ
ไลบีเรีย
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)
การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียและรัฐบาลไทยว่าด้วย
การยกเว้นภาษีทางอ้อมสําหรับโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่ทําการทางการทูต
ที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและไทยบนหลักต่างตอบแทน
รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๒๓ (The 23rd
Meeting of Mekong River Commission Council)
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คํามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก
Universal Periodic Review รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
สรุปผลการประชุมนานาชาติว่ าด้ วยความมั่นคงทางนิ วเคลี ยร์ ระหว่างวั นที่ ๕-๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยโครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย
ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) การเยือนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓๓๓๗/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๗

๓๓๖๙/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๘

๓๔๖๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๓๑๙๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๘
๑๙

๔๑๘๔/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๑๙

๓๙๐๐/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๐

๔๕๔๓/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๐

๔๓๐๓/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๑

๔๓๖๗/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๑

๔๑๘๘/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๒

๑๑๔/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๒๒

๓๑๙๗/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๒๓

๔๑๔๘/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๓

๒๙๒๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๒๘๙๒/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๒๔
๒๔

๔๑๕๐/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๕

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
รายงานผลการดํ าเนิ นงานภายใต้ แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาที่ อยู่ อาศั ย ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ประจําปี ๒๕๕๙ ของการเคหะแห่งชาติ
รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๒)
รายงานผลความคืบหน้ าการดําเนิ นการตามโครงการยกระดั บศั กยภาพหมู่ บ้ าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๓)
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

-๔๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓๙๖/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๖๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๒๕
๒๕

ว ๑๗/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๓๓/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๑๐๕๗/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๑๐๐๖/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๒๖
๒๘
๒๙
๒๙

๒๐๔๙/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]

๓๐

๒๙๑๐/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๓๐

๒๘๙๒/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๓๐

๒๙๒๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๓๑

๓๓๐๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๓๒

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
อุทกภัยในภาคใต้)
รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่ว มพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา
เขตป่าสงวน

-๕๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตามมติคณะรัฐมนตรี

ว ๑๗/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๓๘๙๘/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๓๓
๓๔

ว ๑๗/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑๓๖๕/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
แผนยุ ทธศาสตร์ การบู รณาการด้ านพิ พิ ธภั ณ ฑ์ และแหล่ งเรี ยนรู้ ระยะ ๒๐ ปี ๑๘๖๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
(ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๑๔๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๒๕๖๐-๒๕๖๔

๓๕
๓๖
๓๗

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

๓๗

๔.๒ ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวั ยโดยส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชี วิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

๒๒๑/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ๔๓๘๗/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๙

๓๘
๓๘

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕๒๕/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐ ๒๔๖/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
อินโดนีเซีย
การเสนอพระธาตุพนม เพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของ ๓๓๘๒/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
ศูนย์มรดกโลก

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี

๓๙
๓๙
๓๙

-๖๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ

๑๑๓/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๔๑

๔๔๕/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๑๒๙๖/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๔๑
๔๑

แถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง การแพร่ ๑๘๙๑/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาค
ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๓ ๒๔๐๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]

๔๒

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ....

๕.๓ เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ า ระวั ง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
๔๒

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
ว ๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๔๗๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๔๓
๔๔

ว ๖๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๔๖

๒๓๗/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๓๘๙๑/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ๔๓๗๓/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๖
๔๗
๔๗

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
ว(ร) ๑๔/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด ว ๒๘/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]

๔๘
๔๘

-๗การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเสนอ ๒๐๐๔/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๐๙๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
พ.ศ. ....
ว ๔๐/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๙

๔๙
๕๐

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ๓๑๒๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

๕๐

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
รายงานตามข้อสั่งการผลการดําเนินการกํากับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหา
โอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐
การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา
ขอสนั บ สนุ นงบกลางเพื่ อช่ วยเหลื อเกษตรกรตามมาตรการช่ วยเหลื อเยี ยวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม
ขออนุ มั ติ จั ดสรรเงิ นจากกองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกรโครงการฟื้ นฟู ช่ วยเหลื อ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง
การชําระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2016)
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญ และแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ร่า งระเบี ย บสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยกองทุ น รวมเพื่อ ช่ ว ยเหลือ เกษตรกร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
ภาษีเงินได้ (การแก้ไขเพิ่มเติมการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตร
ประเภทข้าว)
การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย
ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

๑๑๖/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๕๐

๖๑๗/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๑๓๓๒/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๘๕๙/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๕๑
๕๒
๕๒

๓๑๘๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๕๒

๓๑๕๖/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๕๓

๓๔๐๐/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๕๓

๓๑๖๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๕๔

๓๘๙๐/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๕๔

๔๔๑๕/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๕๕

๔๑๕๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๕๕

๔๑๓๑/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๕๖

๔๔๒๕/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๕๖

-๘๔๓๑๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๕๗

มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ๒๐๗๗/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ของโลกและร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้น
อากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(ฉบับที่ ..)
๓๘๙๖/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๙
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ๔๑๒๗/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
สําหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. ....

๕๗

แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

๕๘
๕๙

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ขอแก้ไขกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ๒๒๖๒/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และ
การขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและ ๒๘๗๘/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
วิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอ
กลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แผนยุท ธศาสตร์ก ารท่อ งเที ่ย วโดยชุม ชนอย่า งยั่ง ยืน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ๔๔๑๐/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
(CBT Thailand)

๕๙

๕๙

๖๐

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ ปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มในฤดู ฝ นและปั ญ หาขาดแคลนน้ํ า
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
รายงานความคืบ หน้ า การดํ า เนิน งานตามข้ อ สั่ง การของนายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ๒๘๙๔/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
แผนการบริหารจัดการน้ําและแผนการระบายน้ํา
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ๓๑๗๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๖๐
๖๑

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [เรื่อง การสนับสนุน ๓๒๙๗/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)]
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงของ ๓๔๐๘/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
ระบบไฟฟ้า
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ๔๕๖๐/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
(ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง

๖๑
๖๒
๖๒

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผน ๑๐๙/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๖๓

-๙๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ
การบริห ารโครงการเงิน กู้เ พื่อ ฟื้น ฟูเ ศรษฐกิจ และพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐาน
(Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
ครั้ง ที่ ๙-๑๕ ภายใต้บัน ทึก ความเข้า ใจว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ระหว่า งรัฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๖
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของกรมการขนส่งทางบก

ว ๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๑๗/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๓๓/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๔๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๑๑๓/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๒๙๔/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๖๓
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๘

๑๐๓๙/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๖๙

๓๓๖๐/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๖๙

๒๓๓๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]

๗๐

รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี ๒๕๕๘
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๙

๑๑๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๒๒๖๘/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๒๙๑๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๗๐
๗๑
๗๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๑๗/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๔๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๗๒
๗๒
๗๕

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจ ๕๓๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
อุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๗๕

ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ....

๗๖

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

๓๓๑๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

- ๑๐ ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

โครงการดําเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศ ๒๘๗/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
สู่ “Thailand 4.0” โดยใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายการลงทุน และวงเงินลงทุนรวมโครงการให้บริการ ๑๓๙๖/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
โครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้บริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒๑๖๑/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
สรุปผลการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016

๗๖
๗๗

๗๗

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๖ ๑๘๖๗/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗๘

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ๑๑๐๑/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
สมัยที่ ๓ และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ๒๑๑๘/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕
แนวทางความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-เมียนมา ๔๑๙๓/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง

๗๙
๗๙
๘๐

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๖๐๗/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
(คนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ

๘๐

- ๑๑ ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
ว ๓๓/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๖๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๘๒
๘๓

รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการ ๓๒๙๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
ผักตบชวา

๘๓

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๑๓๑๙/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๘๔

ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ๑๘๖๑/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๘๔

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม

๙. การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง ๕๓๒/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง)
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง ๘๕๙/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา

๙๓

๙๓

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙.๒ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ

ว ๑๗/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๘๖

- ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ๒๐๙๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๘

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
โครงการปรับ ปรุง ขยายการประปาส่ว นภูมิภ าคสาขาขอนแก่น -น้ํา พอง และ ๑๒๗๖/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ปี ๒๕๕๙
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ๓๑๖๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
รายงานผลการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ และการประชุมมนตรี ๓๙๓๕/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
ฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๗

๘๙
๙๐
๙๐

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
๑๑๐๖/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๓๑๖๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๙๑
๙๑

๔๓๔๙/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
๔๓๒๔/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๙๑
๙๒

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการ ๖๖/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการ ๓๘๘๑/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๔๓/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
การติดตามการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่ ว ๕/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดําเนินการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ๑๘๗๙/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒)
๒๓๔๗/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
การแก้ไขสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายงานการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปี ๒๙๐๔/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานการประเมินสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙๓

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2016)
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ปี ๒๕๖๐ และขออนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๐

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
๙๓
๙๔
๙๔
๙๕
๙๕
๙๕

- ๑๓ รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2016)
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดําเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชน
ที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๑๖๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๙๖

๒๙๐๘/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๙๖

๒๘๙๒/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๙๗

ว(ร) ๔๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๙๗

๓๓๙๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๙๘

๔๒๙๔/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๙๘

ว ๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๔๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๖๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]
๓๑๓/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๑

๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๒

๕๒๑/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๒

๑๐๕๙/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๑๓๕๙/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๒
๑๐๒

๔๓๓๗/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๓

๘๖๔/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๑๓๖๘/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๑๘๗๒/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๓
๑๐๓
๑๐๔

๔๔๐๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๔

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ํา
ของอัตราเงินเดือน (กระทรวงกลาโหม)
หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ํา
ของอัตราเงินเดือน (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการดําเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประจําปี ๒๕๕๙

๑๐.๒ กระจายอํ านาจเพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ งบริ การ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก

- ๑๔ ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๒๘๙๑/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๕

สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ๓๗๗๖/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

๑๐๕

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน
จํานวน ๑๑ แห่ง
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๓๑/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๗

๑๐๓๘/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
ว ๒๖/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ว(ล) ๒๒๒๖/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๘

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนด ๔๖๒/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗
ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกํากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จํานวน ๓ ฉบับ ๑๖๓๐/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
๒๐๙๑/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสําอาง พ.ศ. ....

๑๐๘

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กั บ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน

๑๐๙

๑๐๙

- ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
การเสนอแผน กรอบสาระสําคัญ และระยะเวลาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๒๒๒๗/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๒๓๖๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๒๘๙๒/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐

๓๑๑๗/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]

๑๑๑

ว ๔๖/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๔๓๖๒/๖๐ [๓๑/๐๑/๒๕๖๐]

๑๑๑
๑๑๑

แนวทางการเตรี ย มบุ ค ลากรก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมและการพั ฒ นา ๕๐๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๕๖๓/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
กรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๑๑๒

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ทํ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น คดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นํามาตรากรทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น 

๑๑๒

- ๑๖ -

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

๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘

๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
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๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมาย
การศึกษาและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... การปฏิรูป
ระบบทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้ านความมั่ นคง เช่ น การใช้ มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตาม
สถานการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดง ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี การจัดประชุมสุดยอดผู้นํา แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และ
การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การมอบบ้านหลังใหม่ให้ชาวชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยากว่า ๖๐ หลังคาเรือน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร
ด้านช่างไฟฟ้าและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ทหารกองประจําการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคิดคํานวณและการอ่านออกเขียนได้
และการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจําปี ๒๕๕๙
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ การบริหารจัดการข้าว แผนส่งเสริมเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการบริโภค การยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ปี ๒๕๖๐
มาตรการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไปจนถึงวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๐ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS ครั้งที่ ๗
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้แล้ว จํานวน ๑๗๘ ฉบับ และอยู่ระหว่างรอการบังคับใช้ จํานวน ๕ ฉบับ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑
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๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องเร่ ง รั ด การดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๕๙ (เรื่ อ ง สรุ ป ผลการเดิ น ทางเยื อ น
สาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ให้ดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมง
ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานในกิจการ
ประมงทะเลและแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบ
ติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) หากพบปัญหาให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาการรุกล้ําน่านน้ําของเรือประมงให้มีความเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ระหว่างพัทยา-หัวหิน
ไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกํากับติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเร่งรัดให้มีการนําเรือ
ขนาดใหญ่มาใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งให้พิจารณาเชิญชวนให้เอกชนรายใหม่มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปภาคการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยเน้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร การกําหนด
มาตรการจูงใจให้มีการนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งให้เร่งรัดการจัดทํา “เกษตรประชารัฐ” ที่เน้นการทํา
การเกษตรที่มีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่า โดยอาจนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

งบประมาณเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการเพาะปลูกไม้โตเร็ว การกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชน
สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษาป่าของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพ เช่น เขาหัวโล้น
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้นการจัดการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงแบบเรียนและแบบทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเพิ่ม
เรื่องจริยธรรมอยู่ในแบบทดสอบ การให้ครูผู้สอนที่มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอนนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
การจัดทําเส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการจัดกลุ่มโรงเรียนสอนศาสนา เช่น โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ ให้เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการสอนศาสนาและวิชาสามัญ
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ประสบอุทกภัยและทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งรัดดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว นั้น เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกันในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๔.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตาม
ความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
เพื่อมิให้น้ําท่วมชุมชน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม
๔.๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับผิดชอบการกํากับดูแลการรับบริจาค
สิ่งของจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ให้ทั่วถึงด้วย
๔.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรั ดการดํา เนิ นการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน เช่ น การซ่ อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งสํารวจผังเมืองในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ที่ประสบอุทกภัยที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งเร่งรัดกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผังเมือง
เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกในอนาคต และประสานให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
๔.๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสํารวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ เช่น
ถนนเพชรเกษม โดยเร่งรัดการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร รวมทั้งให้
พิจารณาดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวาง
ทางระบายน้ํา การสร้างช่องทางระบายน้ํา (Box Culvert) โดยให้ดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเป็นลําดับแรก
๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการในลักษณะที่เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) และต่างประเทศ
ร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน นั้น ให้สํานักงาน ก.พ.
เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
เช่น สาขาที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สาขาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(ประเทศไทย ๔.๐) ให้พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการจูงใจให้ผู้ได้รับทุนการศึกษากลับไปทํางานในส่วนราชการ
หรือในภูมิลําเนาของตน โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ระนอง
สมุทรสาคร โดยอาจพิจารณาจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัย รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป นั้น
ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดการจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัย
แรงงานต่างด้าว และรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดทางภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนด
แนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเร่งรัดการจัดทําแผนการฟื้นฟูและพัฒนา
พื้นที่หลังน้ําลด การให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งจัดทําแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยให้แล้วเสร็จก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า
๒.๒ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้
มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) นั้น ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ ป.ย.ป. ขึ้นภายในสํานักงานปลัดกระทรวง
โดยให้กําหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านด้วย
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานนําร่องในการดําเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงาน
ผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดจัดทําแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดพิจารณาแนวทางการลงทุนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และเร่งรัดการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
กับทางพิเศษศรีรัชเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังทิศเหนือได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการส่งเสริม
ให้มีการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน โดยแนวทางการดําเนินการดังกล่าวอาจพิจารณานําปราชญ์ชาวบ้าน
เกษตรกรตัวอย่าง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างและร่วมดําเนินการกับเกษตรกรด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้
มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองรวมอยู่ด้วย นั้น ให้คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณากําหนดกลไกการทํางานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน และให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศพิจารณากําหนดแนวทาง
ในการคัดสรรบุคคลที่เป็นคนดีและคนเก่งเข้ามาทํางานในระบบราชการและงานการเมือง
๒.๒ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ
ทหารและข้าราชการตํารวจที่มีตําแหน่งเทียบเท่า เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการให้มีการทํางานในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับทุนรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศแล้วกลับมาทํางานใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.
ดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ขยายผลถึงการกําหนดแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ กลับไปทํางานในภูมิภาคหรือภูมิลําเนาของตน เพื่อสร้างความเจริญให้แก่
ท้องถิ่นของตนต่อไป
๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สะท้อนถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทําการสอนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ อาจศึกษาวิธีการ
ประเมินผลของต่างประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการขยายเวลาในการกําหนดให้คนประจําเรือที่ทํางานในเรือประมงซึ่งเป็นคนต่างด้าว
และยังไม่มีหนังสือคนประจําเรือต้องมีหนังสือคนประจําเรือ จากเดิมที่ต้องดําเนินการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน (ภายในวันที่ ๑๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่มีการตรวจพบคนที่ทํางานในเรือประมงโดยไม่มีหนังสือคนประจําเรือหรือ
มีหลักฐานการยื่นคําขอรับหนังสือคนประจําเรือภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ เจ้าของเรือจะต้องรับผิด
ตามมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกหนังสือคนประจําเรือให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เสนอมา
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมและการดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประเทศไทย และสํานักงานตํารวจแห่งสมาพันธรัฐสวิส ว่าด้วย
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือในกิจการตํารวจ (Memorandum of Understanding
between The Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand and The Federal Office of Police of
the Swiss Confederation on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ นชอบร่ างบั นทึ กความเข้า ใจระหว่ างสํานั กงานตํ ารวจแห่งชาติ ประเทศไทยและสํ านักงานตํา รวจ
แห่งสมาพันธรัฐสวิส ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือในกิจการตํารวจ (Memorandum of
Understanding between The Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand and The Federal Office of Police of
the Swiss Confederation on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและมีเจตนารมณ์เพื่อวางกรอบความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในกิจการตํารวจ
๑.๒ อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง ๖ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การป้องกัน
อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (๒) การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (๓) การป้องกันอาชญากรรมโดย
การป้องกันการกระทําผิดซ้ํา (๔) การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทําความผิด (๕) การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ (๖) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณในการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และจัดทํารายละเอียด
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกต
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกี่ยวกับตัวชี้วัดการดําเนินงานทั้งระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ควรให้
ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ให้ชัดเจน
และครอบคลุม และการปรับแก้ไขตัวชี้วัดที่ ๑ จากการวัดสถิติอาชญากรรมพื้นฐานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ เป็นตัวชี้วัดการลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให้ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่ํากว่า
ร้อยละ ๔๐ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.ร. แทน ส่วนตัวชี้วัดที่ ๒ สถิติการกระทําผิดซ้ําในกระบวนการยุติธรรมลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ไม่เห็นควรนํามาเป็นตัวชี้วัดการทํางานของตํารวจเพราะจะเป็นการบังคับไม่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
จับกุมผู้กระทําผิดที่มีลักษณะการกระทําผิดซ้ําอันจะเกิดความเสียหายต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนรวม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว สําหรับคนต่างด้าว
ซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวสําหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจาก
การกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับคนต่างด้าวซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
๑.๒ ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ทําได้
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดคนต่างด้าวที่อยู่ในบังคับของร่างประกาศฉบับนี้ จะต้องเป็นคนต่างด้าวซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกําหนดงานให้คนต่างด้าวที่อยู่ในบังคับของร่างประกาศฉบับนี้ ทํางานได้ทุกประเภทงานตามที่
นายจ้างได้ตกลงว่าจ้าง ยกเว้นกรณีที่คนต่างด้าวดังกล่าวมีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ให้ทํางานกับนายจ้างได้
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีระบบการตรวจสอบและรับรองสถานะของคนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือการอ้างเป็นผู้ไร้
สถานะหรือไร้สัญชาติที่จะขอพํานักอยู่ในประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้ก ระทรวงแรงงานได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการทํางานของแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการ
แปรรูปสัตว์น้ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
ทะเล ซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของ
แรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ซึ่งใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เท่ากันทุกคน เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต สําหรับแรงงานที่ผ่าน
การตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน ๒ ปี ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรให้การตรวจ
สุขภาพแรงงานทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในระบบประกันสังคมดําเนินการโดยสถานบริการสุขภาพของรัฐเท่านั้น
เนื่องจากจําเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพในการตรวจและประกันสุขภาพ รวมทั้งการติดตามรักษาและควบคุมโรค เมื่อพบผล
การตรวจโรคเป็นประเภทที่ ๒ และ ๓ เพื่อธํารงไว้ซึ่งความมั่นคงของระบบสุขภาพของประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้ก ระทรวงแรงงานได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์
ไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ การห้ามนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออก
อาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการห้ามนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา อาทิ บทอาศัยอํานาจของร่างประกาศฉบับนี้ ควรระบุให้ครบถ้วนว่าเป็นการอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับฐานอํานาจ
ในการออกประกาศฉบับนี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับข้อมติคณะมนตรีฯ กําหนดให้มาตรการ
เกี่ยวกับการส่งออกและการนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามนัยข้อ ๒ มีผลเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจาก Adoption Day [คือ วันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ทุกฝ่ายเริ่มเตรียมการเพื่อให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic
Energy Agency : IAEA) ดําเนินการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน] จึงเห็นควรยกเลิกประกาศในข้อ ๒ หลังจากวันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงฯ จะมีข้อมติเป็นอื่น ไปดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลโท จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประธานร่วม ซึ่งที่ประชุมได้ชื่นชมผลสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ําเสมอ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างสองกองทัพ การสนับสนุนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรทางทหารของไทย และความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนในด้านอื่น ๆ เช่น การดูแลรักษาตลิ่งและการดูดทรายในแม่น้ําโขง การก่อการร้ายสากล
และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้มีการเพิ่มความร่วมมือด้านการแพทย์ทหาร
โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนวิชาการทางด้านการแพทย์ระหว่างกันในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ และการฝึกอบรม
ทางด้านการแพทย์ระยะสั้น สําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๔
สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดรายละเอียดและแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านการต่อต้า นการทําประมงผิดกฎหมาย
การส่งเสริมการค้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค
และระดับสากล การต่อต้านการค้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย การดําเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า การประสานงานด้าน
การประมงและจัดการประมงบริเวณรอยต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงนามใน (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ และการจัดทํา
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

หนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ
ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ต่อคู่ภาคี กรณีจึงเป็นความตกลงระดับหน่วยงานมิใช่ระดับรัฐและไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อีกทั้งไม่จําเป็นต้องมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม เนื่องจากไม่เข้าลักษณะตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม และไม่จําเป็นต้อง
ขออนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ
เนื่องจากใน (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ ระบุให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนาม
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๔
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการประชุ ม คณะกรรมการระดั บ สู ง ไทย-เมี ย นมา ครั้ ง ที่ ๔ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๒-๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเอก
อาวุโส มีน ออง ไลง์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเมียนมา เป็นประธานร่วม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ มีประเด็นสําคัญ
ดังนี้
๑. ที่ประชุมฯ รับทราบเรื่องต่างๆ ได้แก่ (๑) ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา
ครั้งที่ ๓๐ (๒) การประชุม Navy to Navy Talks (๓) การประชุมคณะทํางานร่วมกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศเมียนมา
(๔) การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย-เมียนมา (๕) การประชุมหารือฝ่ายเสนาธิการอาวุโส กองทัพไทย-กองทัพเมียนมา
(๖) การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารระดับสูง (๗) ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ (๘) เรื่องอื่น ๆ
ได้แก่ กองทัพไทยเชิญกองทัพเมียนมาส่งกําลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2017 ณ ประเทศไทย ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การเข้าร่วมการฝึกร่วมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร และคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น
๒. ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทางทหาร (๒) ความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทวิภาคี (๓) ความคืบหน้าในการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคปี ๒๕๓๓ และ (๔) โครงการพัฒนาทางเลือก ซึ่งประเทศไทยดําเนินโครงการฯ เช่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเมียนมาด้านเกษตรกรรม เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่สําหรับการประชุม Navy to Navy Staff Talks ระหว่างกองทัพเรือ
และกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Terms of Reference for Navy to Navy Staff Talks between the
Royal Thai Navy and the Republic of Singapore Navy)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทําขอบเขตอํานาจหน้าที่สําหรับการประชุม Navy to Navy Staff Talks ระหว่าง
กองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Terms of Reference for Navy to Navy Staff Talks between the Royal
๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

Thai Navy and the Republic of Singapore Navy) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตความร่วมมือ
ได้แก่ การทบทวนสิ่งที่ต้องปฏิบัติที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมทางทะเล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการพัฒนาขีดความสามารถและการปฏิบัติงานร่วมกัน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ทางทะเล การแลกเปลี่ยนกําลังพล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง งานด้านยุทธการ การฝึกและอบรม การส่งกําลังบํารุง
รวมทั้งหัวข้ออื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมีกําหนดการลงนามในร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ฯ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์
๑.๒ ให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างขอบเขตอํานาจหน้าที่ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๗
(CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๗ และครั้งที่ ๖๘ (SC67-SC68) และ
การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
ครั้งที่ ๑๗ (CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ ๖๗
และครั้งที่ ๖๘ (SC67-SC68) และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน-๕ ตุลาคม
๒๕๕๙ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งจากผลการประชุมดังกล่าวได้มีการลงมติรับรองมติที่ประชุม (Resolutions)
และข้อตัดสินใจ (Decisions) เพื่อให้ภาคีแห่งอนุสัญญา CITES นําไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา รวมถึง
มีการลงมติรับรองการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าแนบท้ายอนุสัญญา CITES
๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง กรมการปกครอง
กรมปศุสัตว์ เป็นต้น ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การออกระเบียบและกฎหมายกําหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนําเข้า
หรือส่งออก รวมถึงปรับปรุงพืชอนุรักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบัญชีของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าในการประชุม
CITES CoP17 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล การกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการค้างาช้าง
ภายในประเทศ เพื่อป้องกันมิให้มีการนํางาช้างที่ผิดกฎหมายมาสวมในตลาดค้างาช้าง เป็นต้น
๑.๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกไปอีกหนึ่งปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่มีการปรับปรุงและ
แก้ไขกฎระเบียบกําหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก ดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความจําเป็นและเหมาะสมไปดําเนินการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอและมีความจําเป็นเร่งด่วนก็ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส่วนค่าใช้จ่าย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ควรมีแนวทางในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการกําหนดกฎหมาย/มาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเสือ และเรื่องช้าง สําหรับเรื่องไม้พะยูง ควรพิจารณาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้พะยูงเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (AyeyawadyChao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๗ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระสําคัญได้
ดังนี้
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้กล่าวถ้อยแถลงนําเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนุภูมิภาค ACMECS ที่จะทําให้สมาชิก ACMECS สามารถรวมตัว เติบโต และพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอาเซียน
และของโลก
๑.๒ ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญากรุงฮานอยที่เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
ที่แนบแน่นกันระหว่างสมาชิก ACMECS ในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ การคมนาคม การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและ
การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภายในของ
ACMECS
๑.๓ ประเทศไทยยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นาํ ACMECS ครั้งที่ ๘ ในปี ๒๕๖๑
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เห็นควรผลักดันการดําเนินความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการ ACMECS ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘
และมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลในลุ่มแม่น้ํา
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง รวมถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง เพื่อขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องร่วมกับประเทศสมาชิก ACMECS ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๘ ของธนาคารโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้บริจาคเงินเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development
Association : IDA) ครั้งที่ ๑๘ เป็นเงินบาทจํานวน ๑๕๐ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามใน Instrument of Commitment (IOC)
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในตั๋วสัญญาใช้เงินคลัง (Promissory Notes) ประเภท
จ่ายเงินเมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ย จํานวน ๓ ฉบับ
๒. ส่วนงบประมาณในการดําเนินการ ให้กระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ดําเนินการจัดทําแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมภายใต้
กรอบวงเงินและแผนการชําระเงินบริจาคที่คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขอรับ จัด สรรงบเงิน อุด หนุน เพื่อ สนับ สนุน การดํา เนิน โครงการของมูล นิธิยุว ทูต ความดีใ นพระราชูป ถัม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ของงบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
๑๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้อง
กับภารกิจเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรพิจารณาจัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานระยะ ๕ ปี ที่ครอบคลุมทั้งโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งสอดรับ
กับช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งมีการติดตามผลความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ไปดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดําเนินการกํากับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการกํากับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ของไทย ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้อง
ขออนุญาตและกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย
ในการอํานวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า
รวมทั้งได้ยกร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. เมื่อวั นที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้า ต่างประเทศ พร้ อมทั้ งหน่ วยงานภาครั ฐ
และสถาบันอุดมศึกษา ๙ แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านสินค้ า
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) และในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดจัดโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือโลกว่าด้วยการบริหารการค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ๒๐๑๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งที่ประชุมได้มีการลงนามเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุม จํานวน ๑ ฉบับ และร่วมรับรองเอกสาร จํานวน ๑๘ ฉบับ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําผลการประชุม
ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ย้ําถึงความสําคัญของการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๒๕
๒. บทเรียนจาก Brexit ได้ย้ําความสําคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
๓. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การยกระดับการเจรจาการค้าเสรีในอาเซียน ทั้งในกรอบทวิภาคีและเร่งรัด
การจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ให้เสร็จ
และลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน รวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barrier)
๔. ประเด็นความมั่นคงทางทะเล ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ได้รับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดฝันในทะเลจีนใต้ และแนวทางสําหรับการสื่อสาร
สายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน
๕. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน และปัญหาสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑.๑ การจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้ าใจว่า ด้วยความร่วมมื อด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มีสาระสําคัญเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการประสานงานและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ในระยะยาว ดําเนินการเรื่องการส่งเสริมและการตลาดร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ การขับเคลื่อนและสนับสนุน
ให้เกิดการไหลของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ โดยจะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุตําแหน่ง)
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายเวลา และการจัดทําความตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการกํากับดูแลทางนิวเคลียร์แห่ง
สหรัฐอเมริกากับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยขยายเวลาความตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา
(USNRC) กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติแห่งประเทศไทย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ [Arrangement between the Nuclear Regulatory Commission of the United States of America (USNRC)
and Office of Atoms for Peace of Thailand for the Exchange of Technical Information Cooperation in Nuclear
Safety Matters] หรือ “ความตกลงแม่บท” ซึ่งจะหมดอายุในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยให้มีผลใช้บังคับออกไปอีกอย่างน้อย ๕ ปี
๑.๒ เห็นชอบให้ประเทศไทยจัดทําความตกลง จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑.๒.๑ ความตกลงเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ เรื่อง การประยุกต์ใช้และการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้านเทอร์มัลไฮโดรลิกส์ ระหว่างคณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกากับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ [Implementing
Agreement on Thermal-Hydraulic Code Application and Maintenance between the United States Nuclear Regulatory
Commission and Office of Atoms for Peace] เป็นความร่วมมือเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดและความบกพร่อง
ของรหัสคําสั่งและร่วมกันแก้ไข รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยใช้รหัสคําสั่ง
การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ และการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการอุบัติเหตุ
๑.๒.๒ ความตกลงเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติระหว่างคณะกรรมาธิการกํากับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา
กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการของ USNRC ในเรื่องการวิจัยอุบัติเหตุร้ายแรงทางนิวเคลียร์ (Implementing
Agreement between the United States Nuclear Regulatory Commission and Office of Atoms for Peace relating
to Participation in the United States Nuclear Regulatory Commission Program of Severe Accident Research)
เป็นการทําวิจัยร่วมกันในโครงการวิจัยอุบัติเหตุร้ายแรงที่สนับสนุนโดย USNRC และโครงการวิจัยในลักษณะเดียวกันที่สนับสนุน
โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑.๓ อนุมัติให้สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในการขยายเวลาความตกลงฉบับแม่บท และการจัดทําความตกลงทั้ง ๒ ฉบับ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๑๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๔. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป และข้อสังเกต
ของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับร่างเอกสารความตกลงฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ยังขาดการมุ่งเน้นเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและการรับผิดชอบ
ร่วมกันเกี่ยวกับความสามารถหรือความเหมาะสมของรหัสคําสั่ง หรือเทคนิควิเคราะห์อื่น ๆ ในการดําเนินการประยุกต์ใช้และ
การบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเทอร์มัลไฮโดรลิกส์ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ ณ กรุงอาบูดาบี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาอาบูดาบี (Abu Dhabi Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของ
สมาชิกที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เช่น การให้ความสําคัญกับการทูตเชิงเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ
และการตลาด การใช้ความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร น้ํา และพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาควิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตลาดอาหาร น้ํา
และพลังงานของเอเชียที่มีพลวัตและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
th
โดยจะมีการรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ [The 15 Asia Cooperation
Dialogue (ACD) Ministerial Meeting] ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗
มกราคม ๒๕๖๐ ณ กรุงอาบูดาบี ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ เป็นผู้รว่ มให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่าง
วันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๕ และร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดจนพบปะกับนักธุรกิจ
และนักลงทุนสําคัญของจีน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลการประชุมฯ และผลการหารือ
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าการค้า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๓ การเชิญนักลงทุนจีน
มาลงทุนในไทย ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรม และด้านอวกาศ ด้านการเงิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านพลังงาน รวมทั้งความร่วมมือในระดับท้องถิ่น และ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตามตารางที่กระทรวงพาณิชย์และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดทํา ตามที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีและ
กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ เห็นควรให้พิจารณาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
สถาบัน New Economy Academy (NEA) ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และเห็นควรพิจารณาให้บุคลากรในเครือข่ายโครงการจัดตั้ง
สถาบั นพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่ งทางรางแห่งชาติเข้า ร่วมสั งเกตการณ์ และเรียนรู้ เทคโนโลยี ที่ฝ่ายจีนใช้ ในการสร้างและ
วางระบบราง รวมทั้งควรพิจารณาให้หน่วยงานฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบินและอวกาศเตรียมบุคลากรให้เพียงพอสําหรับ
เตรียมรับและเรียนรู้เทคโนโลยีจากฝ่ายจีน โดยกรณีที่จีนเสนอให้ไทยใช้ประโยชน์จากกองทุน ASEAN-China Maritime สําหรับ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม ควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ควรมี
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างไทยและหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนของจีน และทําการศึกษาเชิงลึก
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันให้มากขึ้น ตลอดจนจัดเรียงลําดับสาขาความร่วมมือที่มีโอกาส
และความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย-จีน โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ อาทิ การพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงห่วงโซ่การผลิต และสามารถเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญของจีน เช่น นโยบาย
One Belt One Road เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจาระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา
(Global System of Trade Preferences among Developing Countries - GSTP)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเจรจาระบบสิทธิพิเศษทางการค้า
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences among Developing Countries : GSTP) แทนกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเจรจา ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
๒. ในส่วนของงบประมาณเพื่อชําระค่าบํารุงประจําปีของ GSTP ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
กระทรวงการต่างประเทศ โดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แล้วแต่กรณีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กรณีงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ดําเนินการ
ขออนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงการคลังนั้น
หากได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ก็ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณดังกล่าวเพื่อชําระค่าบํารุงประจําปีของ GSTP ในปี ๒๕๕๙
ที่ได้รับการเรียกเก็บ จํานวน ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นลําดับแรก ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมาย
การศึกษาและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... การปฏิรูป
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์เพื่อติดตาม
สถานการณ์และเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี การจัดประชุมสุดยอดผู้นํา แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ การแก้ไข
๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การมอบบ้านหลังใหม่ให้ชาวชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยากว่า ๖๐ หลังคาเรือน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร
ด้านช่างไฟฟ้าและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ทหารกองประจําการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคิดคํานวณและการอ่านออกเขียนได้
และการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจําปี ๒๕๕๙
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ การบริหารจัดการข้าว แผนส่งเสริมเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการบริโภค การยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ปี ๒๕๖๐
มาตรการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไปจนถึงวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๐ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป
ครั้งที่ ๒๑ และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS
ครั้งที่ ๗
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้แล้ว จํานวน ๑๗๘ ฉบับ และอยู่ระหว่างรอการบังคับใช้ จํานวน ๕ ฉบับ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทําร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจําเรือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเซนต์วินเซนต์
และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์ บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา
โดมินิกา จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แซลล์ มอลตา แอนติกาและบาร์บูดา อิตาลี ลักเซมเบิร์ก ฮัชไมต์จอร์แดน ฮอนดูรัส
และนอร์เวย์ รวม ๒๐ ประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการจัดทําร่างข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจําเรือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หมู่เกาะเคย์แมน ยิบรอลตาร์ บังกลาเทศ เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา
โดมินิกา จีน อินเดีย หมู่เกาะมาร์แชลล์ มอลตา แอนติกาและบาร์บูดา อิตาลี ลักเซมเบิร์ก ฮัชไมต์จอร์แดน ฮอนดูรัส และนอร์เวย์
รวม ๒๐ ประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยในส่วนของการจัดทําร่างข้อตกลงฯ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
โดมินิกา และหมู่เกาะมาร์แชลล์ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เห็นว่า
ประเทศไทยควรเจรจากับประเทศกัมพูชาให้ลดระดับสถานะของภาคีความตกลงฯ ให้เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นกรมหรือ
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม นอกจากนี้ ในข้อ ๕ ของร่างข้อตกลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ติดต่อ (contact person) ของ
กัมพูชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างและขนส่ง ส่วนฉบับภาษาไทยระบุเป็นอธิบดีการขนส่ง จึงขอให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วย สําหรับร่างข้อตกลงฯ ระหว่างกรมเจ้าท่ากับ The Commonwealth of Dominica Maritime Registry,
Inc. ของโดมินิกา และร่างข้อตกลงฯ ระหว่างกรมเจ้าท่ากับ Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators, Inc.
ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานเอกชน ก็เห็นควรเปลี่ยนคู่ภาคีให้เป็นส่วนราชการ
ระดับกรมของทั้งสองประเทศที่กํากับดูแลในเรื่องดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
กองทัพเรือ และภาคเอกชนเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในกิจการพาณิชยนาวีโดยจัดทําฐานข้อมูลแรงงาน แนวโน้ม
ความต้องการแรงงาน และมาตรการการผลิตและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผลกระทบต่อการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทยในอนาคต ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22)
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๒ (CMP 12) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑ (CMA 1)
ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒
(COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๒ (CMP 12) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑ (CMA 1)
ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ ดังนี้
๑.๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน
ภายใต้ความตกลงปารีสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกคณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติด้านการประสานท่าทีเจรจาและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
๑.๒ หน่วยงานที่มีการดําเนินภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าร่วมการประชุมภายใต้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานในกรอบระหว่างประเทศและการดําเนินงานตามภารกิจภายในประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและชัดเจน
๑.๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดทําแผนการเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และจัดทําหลักสูตรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เร่งวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และศึกษาศักยภาพ
ความพร้อมของประเทศไทยในการดําเนินความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกตลาดระหว่างประเทศ เช่น กรอบทวิภาคีและ
กรอบพหุภาคีอื่น ๆ เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานด้านนโยบาย ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นต่อไป
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดกรอบเวลา การศึกษา
และ/หรือการจัดทําแผนและนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ การศึกษาความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางดําเนินการของประเทศไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ
แนวทางการดําเนินการของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน
การพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของการให้ความช่วยเหลือของประเทศพัฒนาแล้ว ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับน้ํา อาหาร และพลังงานแบบเชื่อมโยงกัน (Water-Food-Energy Nexus) การพิจารณาให้มีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับโครงการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่คํานึงถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในลักษณะบูรณาการ และการพิจารณา
๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นําข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปการดําเนินการด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ไทยและแนวทางการดําเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับการจัดสรร จํานวน ๔๑๒.๐๑๗๗ ล้านบาท หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ
เพิ่มเติมขอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมไปดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโอกาสแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐไลบีเรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC)
จํานวน ๓ ฉบับ ตามที่ UNSC ได้รับรองเกี่ยวกับการต่ออายุมาตรการคว่ําบาตรต่าง ๆ ต่อสาธารณรัฐไลบีเรียเป็นรายปีต่อปี
ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ ข้อมติ UNSC ที่ ๒๐๗๙ (ค.ศ. ๒๐๑๒) ข้อมติ UNSC ที่ ๒๑๒๘ (ค.ศ. ๒๐๑๓) และ
ข้อมติ UNSC ที่ ๒๑๘๘ (ค.ศ. ๒๐๑๔)
๒. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติ UNSC จํานวน ๒ ฉบับ (เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตร
ต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย) ได้แก่
๒.๑ ข้อมติ UNSC ที่ ๒๒๓๗ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ยกเลิกมาตรการการห้ามการเดินทาง [ตามข้อ ๔ ของข้อมติ
UNSC ที่ ๑๕๒๑ (ค.ศ. ๒๐๐๓)] และยกเลิกมาตรการการอายัดทรัพย์สิน [ตามวรรค ๑ ของข้อมติ UNSC ที่ ๑๕๓๒ (ค.ศ. ๒๐๐๔)]
๒.๒ ข้อมติ UNSC ที่ ๒๒๘๘ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรทางอาวุธที่มีมาก่อนหน้านี้ และยุบ
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามข้อมติฯ เรื่องสาธารณรัฐไลบีเรีย และคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel of Experts) ที่ตั้งขึ้น
ตามข้อมติฯ
๓. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติและแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติในหลักการให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic
Diseases (GACD) ในปี ๒๕๖๐
๑.๒ อนุมัติงบประมาณให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เงินค่าสมาชิก GACD (Contributions fee) ปีละ ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ GACD และการเดินทางเข้าร่วมประชุม
นักวิจัยเครือข่าย GACD ปีละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด อาทิ การให้
เงินสนับสนุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะลงนามผูกพันโดยไม่มีผลย้อนหลัง การกําหนดระยะเวลาผูกพันเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
ให้ชัดเจน การเจรจาให้ได้รับเงินที่สนับสนุนคืนในกรณีที่มีเงินคงเหลือจากการดําเนินการ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขถอนตัว
จากการเป็นภาคีหรือสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
ในส่วนของงบประมาณสําหรับดําเนินการเห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียและรัฐบาลไทยว่าด้วยการยกเว้นภาษีทางอ้อมสําหรับ
โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่ทําการทางการทูตที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและไทยบนหลักต่างตอบแทน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับรัฐบาลไทยว่าด้วยการยกเว้นภาษีทางอ้อม
สําหรับโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่ทําการทางการทูตที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและไทยบนหลักต่างตอบแทน (Bilateral Arrangement
for Reciprocal Tax Concessions on Diplomatic Construction or Renovation Projects in Australia and Thailand)
(โดยกระทําผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างออสเตรเลียกับไทย)
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนความตกลงฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) กรณีที่ผู้ลงนาม
ในหนังสือแลกเปลี่ยนความตกลงฯ ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการครอบครอง การจําหน่ายที่ดิน และการย้ายสถานที่ทําการทางการทูตของ
ต่างประเทศในประเทศไทย แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
คณะรัฐ มนตรีม ีม ติร ับ ทราบรายงานผลการเยือ นสาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมีย นมาและสาธารณรัฐ สิง คโปร์ข อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีข้อสรุป ๙ ประเด็น
และเร่งจัดตั้งคณะติดตามงานเพื่อให้ข้อตกลงเกิดผลได้ทันทีภายในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และกีฬ าแห่ง สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมียนมา เพื่อ ดํา เนิน การตามเป้า หมายด้า นกีฬ า ในการสร้า งความสามัค คี
สร้างความร่วมมือด้านกีฬา โดยเชิญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน รวมทั้งยังมี
การหารือการทําแผนพัฒนากีฬาระยะยาวร่วมกันด้วย
๒. การเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้าร่วมประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ โดยได้เสนอประเด็นสําคัญต่อที่ประชุมในเรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว
Digital Tourism การส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวทางทะเล Maritime Tourism การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยเฉพาะ
การให้ความสําคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในการตระหนักรับรู้และเข้าถึงการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในภูมิภาคอาเซียน และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียนได้ร่วมกันจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวชื่อ
Visit ASEAN@50 เพื่อดึงดูดให้จํานวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมประชุมสองฝ่ายกับ ๓ ประเทศ ๔ องค์กร ประกอบด้วย
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศูนย์อาเซียนจีน ศูนย์อาเซียนเกาหลี
และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และโอกาส
๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ในการดําเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งได้ประกาศการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ATF 2018 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
การมอบรางวัล ASEAN Spa Standard Award ที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Travex เป็นครั้งที่ ๔ ณ Sand Expo and Convention สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีผู้ประกอบการไทย
เข้าร่วมงานมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๒๓ (The 23rd Meeting of Mekong River
Commission Council)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ครั้งที่ ๒๓ (The 23rd Meeting of
Mekong River Commission Council) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยสรุปสาระสําคัญของการประชุมและการหารือได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ รวม ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) กําหนดให้สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงมีที่ตั้ง
๑ แห่ง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และกําหนดแนวทางการบริหารศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับภูมิภาค
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ (๒) อนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ประกอบด้วย รายรับ ๑๘.๔๒
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายจ่าย ๑๕.๖๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการบริหารองค์กรและดําเนินกิจกรรมหลัก ๒๙ ด้าน
๒. ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบ รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การดําเนินความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ําโขงกับ
องค์กรภายนอกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง (สาธารณรัฐประชาชนจีน-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (๒) ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ตามระเบียบปฏิบัติการใช้น้ํา จํานวน ๕ ฉบับ รวมถึงรับทราบบทเรียนจากการดําเนินกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า กรณี
โครงการไฟฟ้าพลังน้ําไซยะบุรีและดอนสะโฮงของ สปป.ลาว และ (๓) ความก้าวหน้าของการดําเนินงานการถ่ายโอนภารกิจหลัก
ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ําโขงให้แก่ประเทศสมาชิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คํามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review
รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการเข้าร่วมการรับรองผลการนําเสนอรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)
รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งการดําเนินการภายหลังการรับรองผลการนําเสนอ
รายงานฯ ซึ่งรวมถึงการจัดทําแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คํามั่นโดยสมัครใจ โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ยกร่างแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คํามั่นโดยสมัครใจเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเข้าเป็นภาคี
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษ ยชน การส่ง เสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยแผนดังกล่าวระบุหัวข้อและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการ ในแต่ละ
หัวข้อไว้แล้ว จํานวนทั้งสิ้น ๑๘๗ ข้อ ทั้งนี้ ไทยจะต้องจัดทํารายงานระยะกลางรอบ (Midterm Report) เพื่อรายงานความคืบหน้า
ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทราบประมาณช่วงต้นปี
๒๕๖๒
๑.๒ เห็นชอบต่อร่างแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คํามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก
UPR รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติตามแผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
๒. ให้ กระทรวงการต่ างประเทศและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรั บความเห็ นของกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ เ ห็ น ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายในประเทศ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบควบคู่ไปด้วย ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม
๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดําเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ได้แก่
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพต่อวัสดุนิวเคลียร์ (Convention on the
Physical Protection of Nuclear Materials : CPPNM) และข้อแก้ไขอนุสัญญาฯ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปราม
การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ (International for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism : ICSANT) และสานต่อ
และส่งเสริมความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคในด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ ตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
สาธารณชนเกี่ ยวกั บความมั่น คงความปลอดภั ยและผลประโยชน์ ที่ไทยได้ รั บจากการใช้เทคโนโลยี นิ ว เคลี ยร์ ใ นทางสั นติ แ ละ
การศึกษาวิจัย และการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
๒. ความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี ไทย-ฮั ง การี ได้ แ ก่ การขยายความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการพั ฒ นา รวมทั้ ง
การจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา (Higher Education)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วย
โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ว่าด้วยโครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย (Memorandum of Understanding between the Government of
the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Union of Myanmar Regarding the Development
of Emergency Department at Dewei General Hospital) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดกรอบความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ในการดําเนินโครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยและรองรับการขยายตัวของเมืองทวายเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษจัดตั้งขึ้นแล้วภายใต้ ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) การก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยฉุกเฉินและอาคารที่เกี่ยวข้องอื่น (๒) การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทวาย และ (๓) การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นและการศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลทวายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
๒. อนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
๓. สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศ
ใช้จ่ายจากงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ในปี
ต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๔. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) การเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและมุ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้องที่จะเร่งรัด พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการดําเนินความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ไทยควรแสดงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองเมียวดี ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแรงงานข้ามแดนเมียนมา และ
ควรเน้นย้ําความสําคัญต่อรัฐบาลเมียนมาในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกนักลงทุนเมียนมาและนักลงทุนต่างประเทศให้มา
ลงทุนในเมืองเมียวดี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น รวมทั้งผลักดันให้มีการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
และเมียนมาในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน GMS ณ จุดผ่านแดนแม่สอดเมียวดี (แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ EWEC) และจุดผ่านแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
หรือ NSEC) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Cross Border
Transport Agreement : CBTA) ของทั้งสองประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเร่งการดําเนินงานออกใบอนุญาตขนส่ง
ระหว่างประเทศของเมียนมาให้สามารถเปิดการเดินรถมายังไทยได้ภายใน ปี ๒๕๖๐ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
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(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ประจําปี ๒๕๕๙ ของ
การเคหะแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ประจําปี ๒๕๕๙
ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย จํานวน ๑,๗๐๗,๔๓๗ ครัวเรือน จากการดําเนินงานที่ผ่านมา
มีอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ (๑) ผู้มีรายได้น้อยที่ยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินกว่าร้อยละ ๒๐ ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ
ทําให้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ และ (๒) ไม่สามารถจัดหาที่ดินในการจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากที่ดินมีการปรับราคาสูงทําให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงตามไปด้วย
๒. การดําเนินงานในระยะต่อไป เห็นควรผลักดันเพื่อรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ (๑) ขยายระยะเวลาการให้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของโครงการบ้านประชารัฐเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําและสามารถ
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ (๒) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นกลไกด้านการเงินสนับสนุน
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีวินัยด้านการเงินแต่ไม่ผ่านการพิจารณาของสถาบัน (๓) อุดหนุนงบประมาณ (บางส่วน)
ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทซื้อสําหรับผู้มรี ายได้น้อยในเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกเหนือจากการอุดหนุน
ค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามปกติ และ (๔) กําหนดนโยบายในการนําที่ดินของรัฐ (ราชพัสดุ) หรือที่ดินของหน่วยงานอื่น
เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกมาใช้เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับ
ผู้มีรายได้น้อย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) โดยผลการดําเนินการตามโครงการฯ (ข้อมูล
ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) หมู่บ้านจํานวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน เสนอโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๘๒,๒๗๑ โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑๘,๖๕๙.๙๗ ล้านบาท จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๗.๑๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๕) และ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ๔๒,๐๓๘ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๓) งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๕๒๒.๒๑ ล้านบาท
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดําเนินการตามโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) หมู่บ้านจํานวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน
เสนอโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๘๒,๒๖๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๖๖๐.๒๒ ล้านบาท จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น
๑๖,๗๕๘.๘๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๑) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ๖๕,๔๗๖ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙)
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๗๙๒.๒๓ ล้านบาท
๒. ผลการดําเนินการโครงการฯ เฉพาะพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกาศเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่
หมู่บ้านจํานวน ๙,๐๐๖ หมู่บ้าน เสนอโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๙,๖๕๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๕๑.๔๕ ล้านบาท จํานวน
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑,๕๒๔.๑๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๐) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ๖,๐๗๘
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๐๑.๐๖ ล้านบาท
๓. โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว กรมการปกครองได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ในเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ๑๓ จังหวัด
ภาคใต้ โดยโครงการตามข้อ (๑) ให้ดําเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนโครงการตามข้อ (๒)
และ (๓) ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามงวดงาน
ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือไม่ควรเกินวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมาย
การศึกษาและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... การปฏิรูป
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์เพื่อติดตาม
สถานการณ์และเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี การจัดประชุมสุดยอดผู้นํา แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ การแก้ไขปัญหา
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การมอบบ้านหลังใหม่ให้ชาวชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยากว่า ๖๐ หลังคาเรือน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร
ด้านช่างไฟฟ้าและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ทหารกองประจําการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคิดคํานวณและการอ่านออกเขียนได้
และการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจําปี ๒๕๕๙
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ การบริหารจัดการข้าว แผนส่งเสริมเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการบริโภค การยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ํา ปี ๒๕๖๐ มาตรการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไปจนถึงวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๐ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS ครั้งที่ ๗

๒๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้แล้ว จํานวน ๑๗๘ ฉบับ และอยู่ระหว่างรอการบังคับใช้ จํานวน ๕ ฉบับ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่
จํานวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย ซึ่งหากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมได้จํานวน ๒,๕๔๖ หน่วย
และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ได้จํานวน ๑๓,๗๔๖ หน่วย แบ่งการก่อสร้างเป็น ๔ ระยะ ใช้ระยะเวลาพัฒนา ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗)
๒. การก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ ๑ เป็นการพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัย แปลง G ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง
๒๘ ชั้น จํานวน ๑ อาคาร จํานวน ๓๓๔ หน่วย ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ ๓๓ ตารางเมตร ที่จอดรถ ๑๕๕ คัน และส่วนบริการ
ชุมชน วงเงินลงทุนรวม ๔๖๐.๕๓ ล้านบาท โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) แปลง G ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว และการเคหะแห่งชาติได้ดําเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
ได้มีมติอนุญาตให้ดําเนินการจ้างเหมาบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย แปลง G เป็นเงิน
๓๒๔,๑๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอปรับลดราคาเป็น ๓๒๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้จัดทําพิธีลงนามสัญญาจ้างเหมาในวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ๕๔๐ วัน
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และพร้อมที่จะดําเนินการเคลื่อนย้ายผู้มีสิทธิพักอาศัยเข้าอยู่อาคารใหม่
ได้ทันที สําหรับการดําเนินโครงการฯ ต่อเนื่องในระยะที่ ๒-๔ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัย จํานวน ๑๙,๙๕๘ ครัวเรือน คาดว่าจะเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําให้ครอบคลุมกลุ่มลูกจ้างบางประเภท เช่น เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ
และผู้สูงอายุ ลดภาระของนายจ้างในการส่งสําเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และกําหนดเกี่ยวกับการเลิกจ้างโดยเหตุเกษียณอายุ
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษกรณีไม่จ่ายค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณอายุ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
แนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึง
การแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาด โดยใช้กลไกประชารัฐที่มีภาคเอกชนมาร่วมดําเนินการ เช่น การจับคู่ธุรกิจกับเยาวชน
ที่มีความรู้ ความสามารถ การกําหนดมาตรการสนับสนุนผู้เริ่มทําธุรกิจ (New Startup) นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาต่อยอดและการแปลงนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน
เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจําอําเภอ และ (๒) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น
รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ให้นําผลการฝึกอบรมของบุคลากรดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมินและกําหนด
เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในอนาคตด้วย
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB 2016)]
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดําเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยเสียหาย นั้น ให้กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทัวร์ศูนย์เหรียญ
ที่ปิดกิจการไปแล้ว
๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยของรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถสองชั้น) ทั้งในด้านมาตรฐานของ
รถโดยสาร มาตรฐานการตรวจสภาพรถ การกํากับดูแลผู้ขับรถ และมาตรฐานการบํารุงรักษารถ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้สํารวจและดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสําหรับผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วย

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 ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ให้ดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมงร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
๒๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงทะเล
และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบติดตามเรือ
(Vessel Monitoring System : VMS) หากพบปัญหาให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ําน่านน้ําของเรือประมงให้มีความเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ระหว่างพัทยา-หัวหิน
ไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกํากับติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเร่งรัดให้มีการนําเรือ
ขนาดใหญ่มาใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งให้พิจารณาเชิญชวนให้เอกชนรายใหม่มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปภาคการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยเน้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร การกําหนด
มาตรการจูงใจให้มีการนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งให้เร่งรัดการจัดทํา “เกษตรประชารัฐ” ที่เน้นการทํา
การเกษตรที่มีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่า โดยอาจนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการเพาะปลูกไม้โตเร็ว การกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชน
สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษาป่าของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพ เช่น เขาหัวโล้น
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้นการจัดการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงแบบเรียนและแบบทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเพิ่ม
เรื่องจริยธรรมอยู่ในแบบทดสอบ การให้ครูผู้สอนที่มีศกั ยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอนนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
การจัดทําเส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการจัดกลุ่มโรงเรียนสอนศาสนา เช่น โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ ให้เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการสอนศาสนาและวิชาสามัญ
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ประสบอุทกภัยและทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งรัดดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว นั้น เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกันในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๔.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชน
ตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยมี
เป้าหมาย เพื่อมิให้น้ําท่วมชุมชน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม
๔.๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิษณุ เครื องาม) รั บผิ ดชอบการกํ ากั บดู แลการรั บ
บริจาคสิ่งของจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สร้างการรับรู้แก่
ประชาชนให้ทั่วถึงด้วย
๔.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งสํารวจผังเมืองในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งเร่งรัดกําหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาผังเมืองเพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกในอนาคต และประสานให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับน้ําท่วม
ในเขตกรุงเทพมหานครที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
๔.๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสํารวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ เช่น
ถนนเพชรเกษม โดยเร่งรัดการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร รวมทั้งให้
พิจารณาดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวาง
ทางระบายน้ํา การสร้างช่องทางระบายน้ํา (Box Culvert) โดยให้ดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเป็นลําดับแรก
๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการในลักษณะที่เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) และต่างประเทศ
ร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน นั้น ให้สํานักงาน ก.พ.
เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
เช่น สาขาที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สาขาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(ประเทศไทย ๔.๐) ให้พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการจูงใจให้ผู้ได้รับทุนการศึกษากลับไปทํางานในส่วนราชการ
หรือในภูมิลําเนาของตน โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีขอ้ สั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ระนอง สมุทรสาคร โดย
อาจพิจารณาจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัย รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป นั้น ให้กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดการจัด Zoning พื้นที่ท่ีพักอาศัยแรงงานต่างด้าว และรายงาน
ความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดทางภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด
และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเร่งรัด
การจัดทําแผนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่หลังน้ําลด การให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งจัดทําแผนการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยให้แล้วเสร็จก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า
๒.๒ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นั้น ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ ป.ย.ป. ขึ้นภายในสํานักงานปลัดกระทรวง โดยให้กําหนด
ผู้รับผิดชอบในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านด้วย
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานนําร่องในการดําเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงาน
ผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดจัดทําแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. สถานการณ์ผู้สูงวัยของโลก ปี ๒๕๕๘ ประชากรโลกมีจํานวน ๗,๓๔๙ ล้านคน โดยมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
จํานวน ๙๐๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ สําหรับประเทศไทยมีประชากร จํานวน ๖๕.๑ ล้านคน มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ประมาณ ๑๐.๓ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ สาเหตุจากอัตราเกิดที่ลดลงและอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น ทําให้สัดส่วนของประชากร
สูงอายุขยายมากขึ้น ทําให้ต่อไปอีก ๖ ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
๒. การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง ๓ คน สถานที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
มี ๒ ประเภท ได้แก่ การอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิมและสิ่งแวดล้อมเดิมที่ผู้สูงอายุคุ้นชิน และการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งเป็น
การจัดสวัสดิการของรัฐในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือการจัดที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์สําหรับผู้สูงอายุในกรณีที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่เดิมได้
๓. สถานการณ์เด่นปี ๒๕๕๘ เช่น (๑) กระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายหมอครอบครัวเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
แก่ประชาชน เพื่อทําหน้าที่ดูแลปัญหาด้านร่างกายและด้านจิตใจ บรรเทาทุกข์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน อย่างใกล้ชิด
และ (๒) หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้ความสําคัญกับเรื่องผู้สูงอายุ เช่น การปฏิรูปสังคมสูงวัยภายใต้กรอบแนวคิด ๔ ด้าน
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ รวมทั้งมีการผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. งานวิจัยเพื่อสังคมสูงวัยปี ๒๕๕๘ เช่น ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุของไทยและต่างประเทศเพื่อการปรับปรุงกฎหมายไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร
หรือนําส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย สําหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยให้นําไปยื่นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้สามารถนําจํานวนเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มาหักเป็น
รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีกเป็นจํานวนร้อยละห้าสิบ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นว่า เมื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับเงินบริจาค
หรือทรัพย์สินแล้ว จะต้องเร่งดําเนินการให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในโอกาสแรกด้วย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๔. ให้ก ระทรวงการคลัง ได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
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๒๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้)
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติหลักการร่ างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้
ในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ ต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานของรัฐภาคีผ่านรายงาน
ประเทศ แสวงหาความร่วมมือของรัฐภาคีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกในการบูรณาการแนวคิดรูปแบบการกําหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสถานภาพครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่อร่างปฏิญญากรุงเทพฯ
ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรี ได้แก่ การรับรองปฏิญญากรุงเทพมหานคร (Bangkok Declaration) โดยได้เน้นย้ํา
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว ทั้งนี้ คณะผู้แทนได้มีความมุ่งมั่นในเรื่องต่าง ๆ เช่น บูรณาการเรื่องความเสมอ
ภาคระหว่างเพศเข้าไปในนโยบายการพัฒนาครอบครัว วางแผนและกําหนดนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งสถานการณ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศของประเทศต่าง ๆ เช่น
ออสเตรเลีย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเพศหญิงในภาคแรงงาน กัมพูชา เน้นความเสมอภาคระหว่างบิดามารดาในครอบครัว
ส่งเสริมเพศชายและเด็กชายให้มีความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และญี่ปุ่น ส่งเสริมความเสมอภาคของเพศหญิง
ในภาคแรงงานและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
๓. การศึกษาดูงาน ได้แก่ การจัดการศึกษาดูงานกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยการเยี่ยมชมวีดิทัศน์
จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการแปลงนาข้าว โครงการเลี้ยงปลานิล และโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม
๔. ผลสําเร็จจากการประชุมฯ ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนในเรื่องความท้าทายในการก้าวไปสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมาย
การศึกษาและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบการวิเคราะห์
๓๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... การปฏิรูป
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการติดตามสถานการณ์เพื่อติดตาม
สถานการณ์และเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี การจัดประชุมสุดยอดผู้นํา แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ การแก้ไขปัญหา
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การมอบบ้ านหลั งใหม่ใ ห้ช าวชุ มชนริมฝั่งเจ้ าพระยากว่ า ๖๐ หลั งคาเรื อน การลงนามข้ อตกลงความร่ วมมือ การพัฒนา
บุคลากรด้านช่างไฟฟ้าและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ทหารกองประจําการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคิดคํานวณ
และการอ่านออกเขียนได้ และการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจําปี ๒๕๕๙
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ การบริหารจัดการข้าว แผนส่งเสริมเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการบริโภค การยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ปี ๒๕๖๐
มาตรการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไปจนถึงวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๐ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS ครั้งที่ ๗
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้แล้ว จํานวน ๑๗๘ ฉบับ และอยู่ระหว่างรอการบังคับใช้ จํานวน ๕ ฉบับ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการของสถาบันการเงินของรัฐ ๙ แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วม ปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารออมสิน
๒. มาตรการพักชําระหนี้หรือเลื่อนกําหนดชําระหนี้ และมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน โดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๓. โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์
๔. การพักชําระหนี้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟู
กิจการ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
๕. มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง ได้แก่ การขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน การพักชําระหนี้
เงินต้น และการปล่อยวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อและซ่อมแซมเครื่องจักรและอาคาร และมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม
ได้แก่ การขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
๖. มาตรการให้ความช่วยเหลือโดยการพักชําระหนี้เฉพาะเงินต้นและให้ชําระเฉพาะกําไรอย่างเดียว โดยธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย
๗. มาตรการพักชําระค่าธรรมเนียมค้ําประกันให้กับลูกค้าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
๘. มาตรการพักชําระหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน หรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๙. มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ประสบอุทกภัย โดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
ให้มีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ กําหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว การให้ความคุ้มครอง
สวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การบําบัดฟื้นฟู และวิธีปฏิบัติต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกําหนดมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ตลอดจนมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงานอัยการสูงสุด อาทิ ควรพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ กลไก หรือระบบการสร้างเสริม
ติดตาม ตรวจสอบ หรือกํากับการดําเนินงานภายใต้อํานาจหน้าที่ของร่างพระราชบัญญัติฯ และประสานความร่วมมือในการสร้าง
เครือข่ายการทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ การกําหนดให้ผู้รับบริการได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยงานของรัฐ
และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเหตุผลความจําเป็น และภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในการรับสิทธิพิเศษดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขถ้อยคําและเพิ่มเติมข้อความ
บางประการในร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องการกําหนดแนวทาง วิธีการ กลไก หรือระบบการสร้างเสริม ติดตาม
ตรวจสอบ หรือกํากับการดําเนินงานภายใต้อํานาจหน้าที่ของร่างพระราชบัญญัติฯ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการ แล้วแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการดังกล่าวเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

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

๓๒
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๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ให้ดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมงร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงทะเล
และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบติดตามเรือ
(Vessel Monitoring System : VMS) หากพบปัญหาให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ําน่านน้ําของเรือประมงให้มีความเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ระหว่างพัทยา-หัวหิน
ไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกํากับติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเร่งรัดให้มีการนําเรือ
ขนาดใหญ่มาใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งให้พิจารณาเชิญชวนให้เอกชนรายใหม่มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปภาคการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยเน้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร การกําหนด
มาตรการจูงใจให้มีการนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งให้เร่งรัดการจัดทํา “เกษตรประชารัฐ” ที่เน้นการทํา
การเกษตรที่มีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่า โดยอาจนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการเพาะปลูกไม้โตเร็ว การกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชน
สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษาป่าของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพ เช่น เขาหัวโล้น
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้นการจัดการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงแบบเรียนและแบบทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเพิ่ม
เรื่องจริยธรรมอยู่ในแบบทดสอบ การให้ครูผู้สอนที่มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอนนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
การจัดทําเส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการจัดกลุ่มโรงเรียนสอนศาสนา เช่น โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ ให้เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการสอนศาสนาและวิชาสามัญ
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๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ประสบอุทกภัยและทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งรัดดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว นั้น เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกันในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๔.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตาม
ความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
เพื่อมิให้น้ําท่วมชุมชน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม
๔.๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับผิดชอบการกํากับดูแลการรับบริจาค
สิ่งของจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ให้ทั่วถึงด้วย
๔.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรั ดการดํา เนิ นการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน เช่ น การซ่ อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งสํารวจผังเมืองในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ที่ประสบอุทกภัยที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งเร่งรัดกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผังเมือง
เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกในอนาคต และประสานให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
๔.๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสํารวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ เช่น
ถนนเพชรเกษม โดยเร่งรัดการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร รวมทั้งให้
พิจารณาดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวาง
ทางระบายน้ํา การสร้างช่องทางระบายน้ํา (Box Culvert) โดยให้ดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเป็นลําดับแรก
๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการในลั กษณะที่ เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา ทั้งใน (ปริญญาตรี ปริ ญญาโท ปริญญาเอก) และ
ต่างประเทศร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน นั้น ให้
สํานักงาน ก.พ. เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ เช่น สาขาที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สาขาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศ (ประเทศไทย ๔.๐) ให้พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการจูงใจให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา
กลับไปทํางานในส่วนราชการหรือในภูมิลําเนาของตน โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
และท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบรายงานผลการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอ
มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการ
ขยายวิทยาเขตราชบุรี) รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เสนอขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการเพิ่มวงเงินก่อสร้างจาก ๕๙,๘๒๘,๒๘๒ บาท เป็นวงเงิน ๖๘,๘๗๘,๕๐๓.๖๓ บาท โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
จํานวน ๙,๐๕๐,๒๒๓.๖๓ บาท สมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้น
๒. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาแล้วผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงวงเงินก่อสร้างโครงการฯ โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจริง แต่มีสาเหตุจาก
การที่ต้องดําเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ทันต่อการเปิดรับนักศึกษา โดยหอประชุม
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการทํากิจกรรมร่วมกันในการเรียนการสอนแบบ Residential College เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ซึ่งต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ และเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทําบริการสาธารณะและไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัดในการดําเนินการครั้งต่อ ๆ ไปแล้ว
๓๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ให้ดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมงร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงทะเล
และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบติดตามเรือ
(Vessel Monitoring System : VMS) หากพบปัญหาให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ําน่านน้ําของเรือประมงให้มีความเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ระหว่างพัทยา-หัวหิน
ไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกํากับติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเร่งรัดให้มีการนําเรือ
ขนาดใหญ่มาใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งให้พิจารณาเชิญชวนให้เอกชนรายใหม่มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปภาคการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยเน้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร การกําหนด
มาตรการจูงใจให้มีการนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งให้เร่งรัดการจัดทํา “เกษตรประชารัฐ” ที่เน้นการทํา
การเกษตรที่มีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่า โดยอาจนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการเพาะปลูกไม้โตเร็ว การกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชน
สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษาป่าของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพ เช่น เขาหัวโล้น
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้
เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้นการจัดการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education :
STEM Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงแบบเรียนและแบบทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
โดยเพิ่มเรื่องจริยธรรมอยู่ในแบบทดสอบ การให้ครูผู้สอนที่มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
สื่อการเรียนการสอนนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล
รวมทั้งการจัดทําเส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
๓.๒ ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเร่ ง รั ด การดํ า เนิ น การจั ดกลุ่ ม โรงเรี ย นสอนศาสนา เช่ น โรงเรี ย นตาดี ก า
โรงเรียนปอเนาะ ให้เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มโรงเรียนดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสมและนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการสอนศาสนาและวิชาสามัญ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ประสบอุทกภัยและทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งรัดดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว นั้น เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกันในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๔.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตาม
ความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
เพื่อมิให้น้ําท่วมชุมชน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม
๔.๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับผิดชอบการกํากับดูแลการรับบริจาค
สิ่งของจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ให้ทั่วถึงด้วย
๔.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรั ดการดํา เนิ นการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน เช่ น การซ่ อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งสํารวจผังเมืองในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ที่ประสบอุทกภัยที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งเร่งรัดกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผังเมือง
เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกในอนาคต และประสานให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
๔.๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสํารวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ เช่น
ถนนเพชรเกษม โดยเร่งรัดการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร รวมทั้งให้
พิจารณาดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวาง
ทางระบายน้ํา การสร้างช่องทางระบายน้ํา (Box Culvert) โดยให้ดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเป็นลําดับแรก
๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการในลักษณะที่เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) และต่างประเทศ
ร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน นั้น ให้สํานักงาน ก.พ.
เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
เช่น สาขาที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สาขาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(ประเทศไทย ๔.๐) ให้พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการจูงใจให้ผู้ได้รับทุนการศึกษากลับไปทํางานในส่วนราชการ
หรือในภูมิลําเนาของตน โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
และให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป เช่น ควรเน้นการต่อยอด
และการพัฒนาให้คนไทยมีทักษะความรู้และการทํางานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีขั้นสูงทดแทนการใช้ชาวต่างชาติ
รวมทั้งควรสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน
๑.๒ เห็น ชอบในหลั ก การกรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เพิ่ ม เติ ม ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และให้กระทรวงศึกษาธิการนําอัตรากําลังครู
และบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมของประเทศที่มีอัตราครูขาด-เกิน-เกษียณอายุ มาประกอบการพิจารณาด้วย สําหรับกรอบ
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอเพิ่มเติม ให้กําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกบรรจุบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ต่อไป
๓๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑.๓ รับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ การแก้ปัญหาการทุจริตสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ปัญหาหนี้ครู การยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๒๐ คน
และการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ และควรให้ภาคเอกชนหรือต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนการดําเนินโครงการใหม่ ๆ
๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และกระทรวงศึกษาธิการจัดทําข้อมูลความต้องการกําลังคนในระยะ ๕ ปีให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตกําลังคนและ
รองรับการปรับตัวของภาคการผลิตที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลหรือหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง
ที่เป็นการพัฒนาคนทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง มีทักษะความรู้พื้นฐานที่สามารถต่อยอดและบูรณาการความรู้และการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการศึกษา
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศบรูไนด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มีเป้าประสงค์เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาแก่ประชาชน เป็นพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย รวมทั้ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว โดยมี Roadmap ในการบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยในระยะ
๒๐ ปี แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ (๑-๕ ปี) เน้นการบูรณาการการให้บริการและจัดให้มีระบบหรือกลไกสนับสนุนการดําเนินงาน
ร่วมกัน ระยะที่ ๒ (๖-๑๐ ปี) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง และระยะที่ ๓ (๑๑-๒๐ ปี) คนไทยมีวัฒนธรรม
การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหาร
จัดการกระบวนการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกผลักดันการขับเคลื่อนและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ อาทิ หากเห็นว่าในอนาคตควรมีการกําหนดมาตรการภาษีอื่นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน อันมีส่วนช่วย
ในการยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เห็นควรประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อร่วมกันพิจารณา
กําหนดมาตรการภาษีที่เหมาะสมต่อไป และควรให้ความสําคัญกับกระบวนการจัดการความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ สามารถนําความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อยอดและสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มี
สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต อันจะนําไปสู่การยกระดับพลังทางปัญญาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่ายภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าวในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ความประหยัด และความคุ้มค่า รวมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน สําหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
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 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทมี่ ีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในหนังสือ
ทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามรับสนองฯ ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้แล้ว และได้นําร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปแล้ว ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง อุปถัมภ์ศาสนา คุ้มครองป้องกันการบ่อนทําลายศาสนา
การสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา และการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา ตามที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาทิ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดย
กําหนดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลสามารถหักลดหย่อนหรือหักค่าใช้จ่าย
ได้ ๑ เท่า ในส่วนของรายละเอียดรูปแบบ กิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการควรพิจารณาแผนงานรองรับและงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันกําหนดมาตรการและกลไกการส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา ควรพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อให้
การขับเคลื่อนแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุ้มครองป้องกันการบ่อนทําลายศาสนา กลยุทธ์ที่ ๖ มาตรการคุ้มครองป้องกันการบ่อนทําลาย
ศาสนา นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญและดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้ง
๓๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาด้านศาสนานําร่อง การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองศาสนา และการส่งเสริม
ให้นําหลักธรรมทางศาสนาเป็นพื้นฐานรองรับในการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับแนวคิดโลกสมัยยุคโลกาภิวัฒน์
และเมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติมีผลใช้บังคับแล้ว ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงแผนดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๓. ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการกํากับ ดูแล
และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาคของทุกศาสนาให้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค เพื่อป้องกัน
การนําเงินดังกล่าวไปใช้หรือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ของสังคม

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่ (๑) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านงานสร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะ และ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (๒) ส่งเสริมให้มี และพัฒนาพื้น ที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้
(๓) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ (๔) บูรณาการความร่วมมือเชิงรุก
เพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
๒. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิดระหว่างผู้แทนรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ ผู้จัดทํานโยบาย และภาคประชาสังคมจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดแนวทางร่วมกันในการที่จะใช้วัฒนธรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในความพยายาม
ที่จะเน้นย้ําบทบาทอันสําคัญของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะการกําหนดแนวปฏิบัติพื้นฐานภายใต้
ปฏิญญาบาหลีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการสร้างความร่วมมือร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในการผลักดัน
การใช้วัฒนธรรมในฐานะแรงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มภูมิภาค กลุ่มการเมือง กลุ่มเศรษฐกิจ ตลอดจนกลไกความร่วมมือ
ต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในโลกที่ตน้ เหตุได้อย่างยั่งยืน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเสนอพระธาตุพนม เพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เอกสารนําเสนอพระธาตุพนม ภายใต้ชื่อ PHRA THAT PHANOM, ITS RELATED HISTORIC BUILDING
AND ASSOCIATED LANDSCAPE เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก
๒. ให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงนามใน
หนังสือถึงศูนย์มรดกโลก เพื่อนําเสนอพระธาตุพนมภายใต้ชื่อ PHRA THAT PHANOM, ITS RELATED HISTORIC BUILDING
AND ASSOCIATED LANDSCAPE เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

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

๔๐

กองบริหารงานสารสนเทศ




  

   
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลําโพง-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม กํากับ ดูแลเป็นการเฉพาะ สําหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทย
ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสํานักงานศาลยุติธรรม อาทิ พืชที่ใช้
ในการแปรรูปหรือนํามาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การนําเข้า
ส่งออก หรือนําผ่านจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และพิจารณาเพิ่มความสําคัญกับข้อกําหนดเกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์
เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ผลการวิเคราะห์โลหะหนัก และสารเคมีกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ครอบคลุม
ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารเคมีกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชและเชื้อจุลินทรีย์
รวมทั้งควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามร่างพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกี่ยวกับการนําแนวทางประชารัฐมาใช้
ร่วมพัฒนาสมุนไพรในระดับพื้นที่ ได้แก่ การผลักดันให้มีการบรรจุแผนการพัฒนาสมุนไพรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด
การกําหนดรูปแบบของการร่วมลงทุนพัฒนาสมุนไพร การสํารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกสมุนไพร ส่งเสริม สนับสนุน
การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์สมุนไพร การเพิ่มมูลค่าและการตลาด ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกําหนดช่วงอายุและระยะเวลาในการฉีดวัคซีน
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสาระสําคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางควบคุมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนําสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามกําหนดให้เป็นไปตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคและแพร่โรคพิษสุนัขบ้าสู่มนุษย์ที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ํา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา
ในภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาค ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ระดับรัฐมนตรีนัดพิเศษระหว่างรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียน เกี่ยวกับภัยคุกคามของโรคติดเชื้อในภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๙ และได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมฯ โดยเน้นนโยบาย ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการเฝ้าระวังโรคและใช้ประโยชน์จากกลไกการประเมินความเสี่ยงระดับภูมิภาคของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (๒) สนับสนุนกลไกตาม
กฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี ๒๕๔๘ (IHR ๒๐๐๕) และกลไกอื่นที่มีอยู่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศสมาชิก
และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประเมินความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (๓) ส่งเสริมบทบาทการเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ําอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความร่วมมือในการสอบสวนโรค
ผ่านกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาค รวมถึงเครือข่ายอาเชียนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ASEAN-EOC Network) และอาเซียน+๓
เครือข่ายสาขาพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (APT-FETN) (๔) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศกําหนดมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการควบคุมพาหะนําโรค รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ในการวินิจฉัยโรค ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ (๕) สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ สนับสนุนให้เกิดการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยผ่านกลไกความร่วมมือระดับอาเซียน และกลไกอื่น ๆ รวมถึงวาระความมั่นคงสุขภาพโรค
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๓ โดยมีวิสัยทัศน์ในการร่วมยุติปัญหา
เอดส์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ที่คํานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ย่อย
ได้แก่ (๑) มุ่งเน้นและเร่งรัดจัดชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูงและรอบด้าน ให้ครอบคลุมพื้นที่และประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและ
มีโอกาสรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสูง (๒) ยกระดับคุณภาพและบูรณาการการดําเนินงานป้องกันที่มีประสิทธิผลเดิมให้เข้มข้นและ
ยั่งยืนในระบบ (๓) พัฒนาและเร่งรัดการรักษา ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม ให้มีคุณภาพ รอบด้าน และยั่งยืน (๔) ปรับภาพลักษณ์
ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือก
ปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ (๕) เพิ่มความรับผิดชอบ การลงทุน และประสิทธิภาพการจัดการในทุกภาคส่วนทั้งระดับ
นานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ และ (๖) ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
และการวิจัยที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ยุทธศาสตร์เป็นกรอบแนวทางการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ต่อไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขององค์กรในระดับพื้นที่
๔๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ในการจัดการปัญหาเอดส์ที่เป็นเอกภาพและครบวงจร รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อการพัฒนา
และประสานนโยบายการดําเนินงานและการระดมทรัพยากร โดยเฉพาะการดําเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่ม
ประชากรข้ ามชาติและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การดํ าเนินงานกับนานาชาติ ในแผนงานสํา คัญ ที่นํา ไปสู่การยุ ติปั ญหาโรคเอดส์
นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการจัดทําระบบฐานข้อมูลร่วมกันในระดับพื้นที่เพื่อให้การกําหนดนโยบาย/วางแผนการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา สําหรับงบประมาณดําเนินการให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํายุทธศาสตร์
ดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบและบูรณาการในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ แล้ว ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
๔. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการให้มีการนําสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการให้เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเอง ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นั้น ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการ
๑.๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดําเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปัจจุบันให้มีการพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน รวมทั้ง
ให้มีการพิจารณานําผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของไทยมาใช้ประโยชน์สําหรับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นด้วย
๑.๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของ
เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพรต่อไป
๑.๑.๓ ให้ ทุกส่วนราชการจัดให้มีตู้ยาสมุนไพรประจําทุ กส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการใช้ ยาสมุนไพร
ให้แพร่หลาย
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยพิจารณากําหนดแนวทางการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นั้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการแจกจ่ายพันธุ์มะพร้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นและป้องกัน
การขาดแคลนผลผลิตมะพร้าวในอนาคต รวมทั้งลดการนําเข้าผลผลิตมะพร้าวจากต่างประเทศด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปด้วย
๒.๒ ตามที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชน
เป็นจํานวนมาก นั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไปให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๒.๒.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

สาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งรัดสรุปบทเรียนจากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การสร้างกระแสเพื่อให้เด็กนักเรียน
ชักชวนผู้ปกครองขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย การสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาวินัย
การจราจร การกํ า หนดให้ ผู้ป ระกอบการรถโดยสารสาธารณะตรวจตราสภาพรถและความพร้ อ มของผู้ ขั บ ขี่ การจั ดทํ า
ประกันภัยรถยนต์และผู้โดยสาร การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการจับกุมและลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการ
๒.๒.๒.๑ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีติดตามตําแหน่งยานพาหนะหรือ (Global Positioning System :
GPS) ในรถโดยสารสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”)
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล่าวและการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัยให้คณะรัฐมนตรี
ทราบภายใน ๑ เดือน
๒.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมความปลอดภัยการขับขี่รถโดยสารสาธารณะและ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบทลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
หรือผู้ขับขี่ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจสอบรถโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสาร
เกินจํานวน และการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย
๒.๒.๓ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการกําหนดมาตรการ
ทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นก๊าซธรรมชาติ
(NGV) รวมทั้งการใช้รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงแทนการใช้รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงอัตราโทษ
ปรับสําหรับความผิดที่อยู่ในระดับลหุโทษ ซึ่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบ
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ เช่น
มาตรการบังคับสําหรับผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งที่ไม่ชําระค่าปรับ มาตรการนํารถที่ใช้ในการกระทําความผิดมาเก็บรักษาและกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา รวมทั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
มากขึ้น ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานศาลยุติธรรม อาทิ มาตรการบังคับสําหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ชําระค่าปรับตามใบสั่งซึ่งให้นายทะเบียนชะลอ
การชําระภาษีไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เช่น ให้นายทะเบียนรับชําระภาษีประจําปีและจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ประจําปีได้ก็ต่อเมื่อได้มีการชําระค่าปรับตามใบสั่งแล้ว โดยในระหว่างนั้นนายทะเบียนอาจออกหลักฐานแสดงการชําระภาษีประจําปี
ให้แก่ผู้ขับขี่เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนได้ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติฯ
นอกจากนี้ ในกรณีจําเป็นต้องมีการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในปัสสาวะหรือเลือดของผู้ขับขี่ ต้องมีการระบุไว้ในกฎหมาย พร้อมกําหนด
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกกรณี เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ทําการทดสอบ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๔๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

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

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๕




     
  

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
แนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึง
การแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาด โดยใช้กลไกประชารัฐที่มีภาคเอกชนมาร่วมดําเนินการ เช่น การจับคู่ธุรกิจกับเยาวชน
ที่มีความรู้ ความสามารถ การกําหนดมาตรการสนับสนุนผู้เริ่มทําธุรกิจ (New Startup) นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาต่อยอดและการแปลงนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน
เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจําอําเภอ และ (๒) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น
รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ให้นําผลการฝึกอบรมของบุคลากรดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมินและกําหนด
เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในอนาคตด้วย
๒.๒ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มีข้อสั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๕๙ และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB 2016)] มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยเสียหาย นั้น ให้กระทรวงแรงงานเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทัวร์ศูนย์เหรียญ
ที่ปิดกิจการไปแล้ว
๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยของรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถสองชั้น) ทั้งในด้านมาตรฐาน
ของรถโดยสาร มาตรฐานการตรวจสภาพรถ การกํากับดูแลผู้ขับรถ และมาตรฐานการบํารุงรักษารถ เพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้สํารวจและดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เป็น
จุดเสี่ยงอันตราย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสําหรับผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วย

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในด้านการใช้จ่าย
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีปริมาณการนําเข้าขยายตัวร้อยละ ๐.๑ และร้อยละ ๐.๘ ตามลําดับ ในขณะที่ดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนและดัชนีปริมาณการส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๕ และร้อยละ ๖.๖ ตามลําดับ ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิต
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

สินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๖.๒ และร้อยละ ๐.๒ ตามลําดับ แต่จํานวนนักท่องเที่ยวและดัชนีราคา
สินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ ๑๒.๐ และร้อยละ ๙.๗ ตามลําดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของภาครัฐขยายตัวร้อยละ ๒.๑ และ
ร้อยละ ๒๔.๐ ตามลําดับ แต่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งปริมาณและราคา
ปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๕ และร้อยละ ๔.๓ ตามลําดับ ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และ
ดัชนีรายได้เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ ๕.๙ ร้อยละ ๐.๑ และร้อยละ ๔.๖ ตามลําดับ รวมทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวยังคงขยายตัว
ร้อยละ ๐.๕ ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๒ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและ
อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ํา ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยรวมชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจจีน ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน และเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ
และแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศสําคัญ ๆ ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง
ตามการขยายตัวของการเบิกจ่ายรายการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๘๐.๑ และร้อยละ ๔๖.๖ ตามลําดับ การกลับมา
ขยายตัวของการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๙ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และร้อยละ ๑๐.๑ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ ๒.๑ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และร้อยละ ๓.๘
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ ๑.๖
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวปรับตัวลดลงร้อยละ ๕.๒ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และร้อยละ ๔.๔
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๑๒.๘ และ ร้อยละ ๓.๓ ตามลําดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ํา
ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตาม
การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจจีนเป็นสําคัญ ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
และเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ และแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลาง
ประเทศสําคัญ ๆ เริ่มมีทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกันมากขึ้น โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีมติปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ ๐.๒๕ มาอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๕๐-๐.๗๕ ในขณะที่ธนาคารกลางสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นยังคงดําเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่ได้
ดําเนินการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน รวมทั้งผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ [เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)] เป็นกรณีเฉพาะราย สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วงเงินค่าก่อสร้างโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จํานวน ๓ รายการ ที่ลงนามในสัญญาจ้างเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร จํานวน ๖,๖๙๙,๓๕๓.๐๗ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวง

๔๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ศึกษาธิการดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว เนื่องจากดําเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงิน
โครงการโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดําเนินการ แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีภายใน ๔๕ วัน
๒. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒) เป็นกรณีเฉพาะราย สําหรับการดําเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้
เกินกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติของโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ รายการอาคารผู้ป่วยนอก
และอุบัติเหตุ ๔ ชั้น โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จํานวน ๒๗,๑๖๖,๕๑๗.๒๖ บาท
๓. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ ๓ เดือนแรก รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี) รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และรายงานผลการตรวจสอบสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินเกินกรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีของ
ส่วนราชการ

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดทําไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ ดังนี้
๑. ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๖,๑๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๐๖ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๓๐.๐๐)
๒. มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐ
๒.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๑.๑ รายจ่ายประจํา จํานวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๗๘๓,๙๓๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๘๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๑๓ (เป้าหมายรายจ่ายประจําร้อยละ ๓๒.๗๖)
๒.๑.๒ รายจ่ายลงทุน จํานวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๒๓๙,๐๑๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๕๕ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๙๒,๑๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐ ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๒๐ (เป้าหมายรายจ่าย
ลงทุนร้อยละ ๑๙.๐๐) สําหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จํานวน ๔๖๔,๒๒๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๒๓๙,๐๑๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๙ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๙๒,๑๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๘๖
๒.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้า
ของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน
๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๑๙,๙๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๙ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๕๘๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๑๗
๓. เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๖๓,๓๗๔ ล้ า นบาท มี ก ารก่ อ หนี้ แ ล้ ว จํ า นวน
๒๐๓,๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๗ และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๙๒,๙๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง จัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. เสนอ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑.๑ กรอบวงเงินคําขอโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
สําหรับโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่มีความพร้อมดําเนินการได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม โดยมีวงเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๔๓๓,๖๖๘,๕๓๕ บาท
แยกเป็น
๑.๑.๑ บัญชี ๑ วงเงิน ๘๒,๔๗๑,๒๒๑,๔๑๙ บาท
๑.๑.๒ บัญชี ๒ วงเงิน ๒๗,๙๖๒,๔๔๗,๑๑๖ บาท
๑.๒ วงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ได้รับ
จัดสรรในครั้งนี้อีกประมาณ ๙๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้เสนอเป็นคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยให้กลุ่มจังหวัดจัดทําแผนระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐, พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รองรับไว้ด้วย
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐให้การสนับสนุนกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดในการดําเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งด้านบุคลากร
วิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการมอบอํานาจ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง
ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ พจ ๕ ๒๐๐๔/๖๐
เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ นชอบการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติมประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํา นวน
๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจํานวนไม่เกิน ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และ
ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๓. ให้สํา นัก งบประมาณได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ พจ ๑ ๓๐๙๓/๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ น จํ า นวนไม่ เกิ น ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํ า หรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของส่ ว นราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น เป็ น จํ า นวนไม่ เ กิ น ๑๖๒,๙๒๑,๗๒๑,๓๐๐ บาท และเพื่ อ ชดใช้ เ งิ น คงคลั ง เป็ น จํ า นวน
๒๗,๐๗๘,๒๗๘,๗๐๐ บาท ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ นํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
ต่อไป

๔๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ พ ๑๓ ว ๔๐/๖๐
เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณและโครงสร้างแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ สํ า นั ก งบประมาณได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการวม ๒ ฉบับ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยปรับปรุงจํานวนการหักรายจ่ายจาก ๒ เท่าเหลือ ๑.๕ เท่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลัง
มากเกินไป
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของการกําหนดนิยามของเครื่องจักรให้มีความสอดคล้องกัน
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการจัดทําประมาณการและรวบรวมผลกระทบจากการดําเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อรายได้
ภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอ
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ) โดยเคร่งครัดด้วย

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานตามข้อสั่งการผลการดําเนินการกํากับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ําของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการกํากับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ําของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของราคาสินค้าจากการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําต่อราคาจําหน่ายปลีกในเบื้องต้น
พบว่า มีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าน้อยเพียงร้อยละ ๐.๐๑๐๐-๑.๐๒๐๒ เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในการผลิต
(Capital Intensive) ดังนั้น ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ําร้อยละ ๕-๑๐ บาท มีผลต่อต้นทุนและราคาสินค้าน้อยมาก
ผู้ประกอบการจึงไม่มีเหตุผลในการปรับราคาสินค้า

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดมาตรการกํากับดูแลราคาสินค้าอย่างเข้มงวดทุกช่วงการค้า (ราคา ณ โรงงาน
ตัวแทนจําหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก) รวมทั้งการจัดสายตรวจเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ๙ สาย และภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทราบเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การปรับค่าจ้างขั้นต่ําดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ รวม ๗ เรื่อง ได้แก่ (๑) การเปิดตลาดและการบริหารการนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (๒) การเปิดตลาดและ
การบริหารการนําเข้าน้ํามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ํามันมะพร้าว ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (๓) การกําหนดมาตรการ
การนําเข้ารวมถึงอัตราอากร สําหรับกากถั่วเหลืองที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(๔) แนวทางการจัดการเมล็ดถั่วเหลืองนําเข้า (๕) การกําหนดชื่อสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้ํามันมะพร้าว น้ํามันถั่วเหลือง
และเมล็ดถั่วเหลืองให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๙ (๖) หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับสินค้า
๓ รายการ คือ น้ํามันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และมะพร้าวและมะพร้าวฝอย และ (๗) ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองและยุทธศาสตร์
มะพร้าว ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชเสนอ
๒. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑ ให้เปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ไม่จํากัดปริมาณ
อัตราภาษีนําเข้าร้อยละ ๐ โดยมีการบริหารการนําเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น ได้แก่
AFTA FTA และ ACMECS ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และให้มีการบริหารการนําเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO โดยคณะกรรมการ
พืชน้ํามันและน้ํามันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้า
๒.๒ ให้เปิดตลาดนําเข้าน้ํามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ํามันมะพร้าว คราวละ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๐๒๕๖๒) ภายใต้กรอบ WTO สําหรับกรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA และ FTA ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และมีการบริหารการนําเข้า
ปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชเป็นผู้กําหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนําเข้า
๓. รับทราบการชี้แจงเพิ่มเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นคําว่า “เปิดตลาดเสรีนําเข้า...”
ต้องเป็นการดําเนินมาตรการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชทุกประการตามที่ได้ปรับแก้ไขเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ และประเด็นเพิ่มเติมที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการลักลอบการนําเข้าสินค้ามะพร้าวและการดําเนินโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่สินค้าเมล็ดถั่วเหลือง
๔. ให้คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกํากับ ติดตาม และบริหารการนําเข้าพืชน้ํามันและน้ํามันพืชดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการป้องกันและกวดขันจับกุมการลักลอบนําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศเพื่อนบ้านและการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
ในประเทศตามราคาที่กําหนด เพื่อไม่ให้เกษตรกรในประเทศได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดนําเข้าภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ
๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดทําแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มเติม โดยเฉพาะการดําเนิน
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่สามารถผลิตเมล็ดถั่วเหลืองให้มีคุณภาพและปลอดจาก GMOs เพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง
จากต่างประเทศ
๖. ให้คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์
รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
พิจารณากําหนดให้ผู้มีสิทธินําเข้ารับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศทั้งหมด และควรพิจารณาเพิ่มเติมบทบาทของผู้นําเข้า
นอกเหนือจากการรับซื้อผลผลิตให้มีส่วนร่วมในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วย นอกจากนี้ ควรกําหนดแนวทางและมาตรการ
ในการป้องกันปัญหาการลักลอบนําเข้า และปัญหาโรคและแมลงที่ติดมากับผลผลิตที่นําเข้า รวมทั้งควรเร่งวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลือง
และมะพร้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๕๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้นําเงินกองทุนพัฒนา
ยางพาราตามมาตรา ๔๙ (๓) จํานวน ๗๕๓.๑๐๒ ล้านบาท จ่ายคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. แล้ว
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กยท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
ข้อสังเกตของสํานักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ ธ.ก.ส. ในส่วนที่เหลือต่อไป สําหรับสัดส่วนวงเงินที่ กยท.
นํามาจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. ยังมีจํานวนไม่มากเมื่อเทียบกับกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสาวยาง
ดังนั้น หาก กยท. พิจารณาเห็นว่าสถานะเงินกองทุนพัฒนายางพารายังมีสภาพคล่องเพียงพอ ก็เห็นควรที่ กยท. จะเร่งรัดดําเนินการ
เพื่อนํามาจ่ายสมทบเพิ่มเติม ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และแนวทางดําเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง) ในโอกาสแรก
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขับเคลื่อนเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) และ
รายงานความคืบหน้าให้ กขร. ทราบ ตามที่ กขร. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดําเนินการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทันภายในระยะเวลาการดําเนินการของรัฐบาล
๒. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมการดําเนินการขายข้าว
ของชาวนาที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อสรุปภาพรวมของการดําเนินการ และให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาแนวทางส่งเสริมศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งออกข้าวไปยัง
ต่างประเทศที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขยายผลให้ครอบคลุมสหกรณ์ท่วั ประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐
กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๒ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒,๘๘๑.๘๘๔ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม ทั้งนี้ คําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ถือว่าเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรตรวจสอบการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของเกษตรกรไม่ให้มีความซ้ําซ้อนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดครบทุกขั้นตอน รวมทั้งกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนเตรียมบูรณาการแผนการช่วยเหลือ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านต่าง ๆ เช่น แผนระยะเร่งด่วน และแผนฟื้นฟูอาชีพ เป็นต้น เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
รับรู้ถึงแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาลในคราวเดียวกัน ป้องกันความสับสนของเกษตรกรในการขอรับความช่วยเหลือ และ
สามารถดําเนินโครงการตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมประมงกู้ยืมเงิน จํานวน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กําหนด
ชําระคืนภายใน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพื่อดําเนินโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง
๑.๒ เงินจ่ายขาด สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการฯ จํานวน ๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท
๒. ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดํา เนิ นการให้ เป็ น ไปตามขั้ น ตอนของกฎหมาย ระเบี ยบ หลั ก เกณฑ์ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ การติดตามและดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อให้เกษตรกร
สามารถชําระคืนเงินยืมได้ในเวลาที่กําหนดด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรเร่งจัดเตรียมแผนการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด เช่น ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หลักเกณฑ์
การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม แผนการชําระคืนเงินกองทุนฯ กลไกในการส่งเสริม
ให้ความรู้ และการติดตามผลการดําเนินโครงการฯ เพื่อให้สามารถดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีหลังน้ําลด รวมทั้งควร
จัดเตรียมแผนการส่งเสริมประกอบอาชีพเกษตรอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถฟื้นฟูอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เดิมที่อาจเสียหายมาก และต้องการเปลี่ยนไปทําการเกษตรด้านอื่น ๆ หรือจําเป็นต้องทําการเกษตรด้านอื่น ๆ เพื่อหารายได้ไปฟื้นฟู
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การชําระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร
รายย่อย) ในส่วนของแหล่งเงินและการขอชําระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยให้ทั้ง ๓ ธนาคารเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว แทนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ภายในกรอบวงเงิน ๖,๕๔๐ ล้านบาท พร้อมชดเชยต้นทุนเงิน
ในอัตรา FDR+๑ คืนให้แก่ธนาคารดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมตามผลการโอนเงินให้แก่เกษตรกร
ที่เกิดขึ้นจริงและตรวจสอบความซ้ําซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการดังกล่าวก่อนการขอรับการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้ทันภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้ ก ระทรวงการคลั ง ได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่อง
งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติงบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป ให้กระทรวงการคลังปฏิบัติตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
๕๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการของผู้ ตรวจราชการ ประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual
Inspection Report : Fiscal Year 2016)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2016) ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ประกอบด้วย ๒ ประเด็นนโยบาย ดังนี้
๑.๑ ประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม คณะผู้ตรวจราชการ
ได้ตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาไม่สามารถก่อสร้างหรือเปิดดําเนินการได้ จํานวน ๑๘ แห่ง และการดําเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายของคณะผู้ตรวจราชการ
๑.๒ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตําบล คณะผู้ตรวจราชการได้ตรวจติดตามโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓ มาตรการ ประกอบด้วย
(๑) มาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (๒) การสนับสนุน
การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และ
(๓) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ตําบลละ ๕ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นนโยบาย
สําคัญและนโยบายเร่งด่วนนําข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากรายงานดังกล่าว สําหรับ
ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ซึ่ง
สํานักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แล้ว โดยในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสํานักงบประมาณได้นําข้อเท็จจริง
ด้านราคาในแต่ละพื้นที่มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น หากไม่สามารถจัดหาหรือดําเนินโครงการได้ภายในวงเงินที่สํานักงบประมาณ
อนุมัติ จังหวัดก็สามารถชี้แจงเหตุผลของข้อเท็จจริงและเร่งส่งรายละเอียดที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนเพิ่มเติม เพื่อให้สํานักงบประมาณพิจารณาทบทวนอนุมัติความเหมาะสมของ
ราคาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้ม
ปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๕๙
และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ จากเอกสาร ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. เอกสารสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญ
ในปี ๒๕๕๙ และคาดการณ์แนวโน้มปี ๒๕๖๐ ด้านการผลิต การตลาด การส่งออก การนําเข้า และราคาสินค้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่มพืชไร่ กลุ่มพืชพลังงานทดแทน กลุ่มพืชสวน และกลุ่มปศุสัตว์และประมง รวมทั้งบทความพิเศษเรื่อง ประกันภัยพืชผล “เครื่องมือ
ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร” และแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรและกลไก
การขับเคลื่อน
๒. เอกสารภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจภายนอก เศรษฐกิจไทยในภาพรวม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๕๙
แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รวมทั้งกรอบแนวคิด
เชิงนโยบายของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ
ซึ่งที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดําเนินการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท) และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
๒. รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มี
รายได้น้อย มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน และ
โครงการบ้านประชารัฐ
๓. พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร
รายย่อย และมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
๔. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการรายงานความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศในครั้งต่อไป ให้กระทรวง/หน่วยงานเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่มาตรการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๔ (เรื่อง อนุมัติเงินแทรกแซงตลาดกาแฟฤดูการผลิต
ปี ๒๕๓๓/๓๔) จาก มอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็น ให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้อง
กับการโอนภารกิจกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์
ที่เห็นว่าการกําหนดอํานาจหน้าที่คณะกรรมการแต่ละคณะตามร่างระเบียบนี้จะต้องไม่ขัดและแย้งกับพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน และเพื่อให้เกิดความชัดเจน เห็นควรยกร่างระเบียบขึ้นใหม่ทั้งฉบับ รวมทั้งเห็นควรเพิ่มเติมอํานาจอธิบดีกรมการค้าภายใน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจสั่งจ่ายและเบิกจ่ายเงินในกรณีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน
ประจําปี และเห็นควรมีมติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน วัสดุ/ครุภัณฑ์ และบุคลากรที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
ในฐานะผู้รับผิดชอบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. รับทราบการดําเนินการของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเมื่อร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้
มีผลใช้บังคับแล้ว ให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น รวมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรพิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป
ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจการของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเคร่งครัด
ไปดําเนินการต่อไปด้วย

๕๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ (การแก้ไขเพิ่มเติมการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้
มีสาระสําคัญเป็นการลดอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสําหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินค่าซื้อข้าว ลงเหลือร้อยละ ๐.๕ และ
กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินสําหรับการซื้อข้าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๐.๕ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้ซื้อข้าวที่เป็นผู้ส่งออก โดยไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและขายเอง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับการกําหนดให้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินสําหรับการซื้อข้าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หักภาษี
ณ ที่จ่ายดังกล่าวต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ควรติดตามและประเมินผลการปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายภาษีสําหรับสินค้าเกษตรประเภทอื่น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ เป็น ๒ ราคา ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ กําหนดราคาอ้อยขั้นต่ําฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ และ ๙
ในอัตรา ๑,๐๕๐ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๖๓.๐๐ บาท
ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ เท่ากับ
๔๕๐ บาทต่อตันอ้อย
๑.๒ กําหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ ๕ ในอัตรา ๙๘๐ บาท
ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๕๘.๘๐ บาทต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส.
ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ เท่ากับ ๔๒๐ บาทต่อตันอ้อย
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาล
และเพิ่มรายได้รวมเฉลี่ยให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมน้ําตาล และเห็นควรให้มีการบริหารจัดการผลผลิตกากน้ําตาลในอุตสาหกรรม
น้ําตาลที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ
รวมทั้งเร่งดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด และ
พิจารณามาตรการรองรับหากไม่สามารถดําเนินการปรับโครงสร้างฯ ได้ทันตามกําหนด ตลอดจนควรให้ความสําคัญกับการลด
ต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพความหวานให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้มีการจัดการพื้นที่ปลูกในระบบรวมแปลงใหญ่ การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การขยายตลาดในอาเซียนให้เพิ่มขึ้น และการนํางานวิจัยและพัฒนามาขยายผล
ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากกว่าการผลิตน้ําตาลทราย เช่น พลาสติกชีวภาพ ไฟฟ้า พลังงานทดแทน
เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ําตาล หรือผู้บริโภค เพื่อดําเนินการต่อไปในกรณีที่ราคาอ้อยไม่เป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
คาดการณ์ไว้ หรือมีราคาต่ํากว่าต้นทุนการผลิต โดยคํานึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ (ข้อตกลงทางการค้าองค์การการค้าโลกและ
เขตการค้าเสรีอาเซียน) และแผนการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปแล้ว
๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัดด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกรอบแนวทาง และแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้แก่เกษตรกร
ที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้มีรายได้ในการดํารงชีพหลังน้ําลด ลดภาระหนี้สิน และสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตามปกติ
โดยเร็ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินโครงการตามแผนการช่วยเหลือดังกล่าว ให้ดําเนินงานภายในกรอบ
วงเงิน จํานวน ๑,๕๓๖.๙๔๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อน หากไม่เพียงพอ จึงขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในวงเงิน ๑,๐๘๕.๕๙๕๐ ล้านบาท และให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในกรอบวงเงิน ๔๕๑.๓๕๐๐ ล้านบาท
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์) รับความเห็น
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ควรมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างละเอียดและรอบคอบโปร่งใส ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อให้รับทราบสถานการณ์ฟื้นฟูอาชีพ
ภายหลังอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการสํารวจข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยว่าจําเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกับ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ จะต้องกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และทันต่อสถานการณ์ อย่างโปร่งใส คุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด ตลอดจนรายงานผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการสนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของโลก และร่ า งประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับสําเร็จรูป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ตัดเนื้อความในข้อ ๒ ของร่างประกาศออก เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบของการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรการทางภาษี มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มาตรการยกระดับฝีมือแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมาตรการทางการเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๕๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบการหักรายจ่ายได้ ๒ เท่า ของรายจ่าย
ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของแรงงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาจัดทําและพัฒนามาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
อย่างกว้างขวาง รวมถึงกําหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช้รับประกันคุณภาพ (Hallmarking) สําหรับสินค้าในหมวดเครื่องประดับ
๒.๓ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พิจารณากําหนดมาตรการ
เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญ
ในต่างประเทศไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อย การจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่างศิลป์ และการพัฒนาทายาท
ช่างฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
๒.๔ มอบหมายให้ กระทรวงการคลั ง ธนาคารออมสิ น และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องพิ จารณาดํ าเนิ นการตาม
มาตรการทางการเงินในการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสําหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ดังกล่าวต่อไป
๓. มอบหมายให้ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬาพิจารณากํ าหนดมาตรการประชาสัมพัน ธ์สิ นค้า อัญ มณี และ
เครื่องประดับที่มีคุณภาพของไทย การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในย่านการค้าที่สําคัญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มี
คุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว
๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการพิจารณาการให้ยกเว้นอากรขาเข้า
สําหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสําเร็จรูปให้มีความรอบด้าน รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของผู้ผลิตอัญมณีไทยรายย่อย และให้มีการดําเนินการจัดทํารายละเอียดมาตรฐานฝีมือแรงงานและการจดทะเบียน
ช่างเครื่องประดับให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้การกําหนดมาตรการทางภาษีตามข้อเสนอเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความ
เป็นธรรม รวมทั้งควรเร่งการผลิตช่างฝีมือให้มีจํานวนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้วย และ
ควรพิจารณาเพิ่มเติมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและทางด้านการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการไทย ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดทํา
และพัฒนามาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและกําหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช้ในการรับประกันคุณภาพ และการพิจารณากําหนด
มาตรการประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสําเร็จรูปให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้า
อัญมณีไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๕. ให้ก ระทรวงการคลัง ได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขยายตัวที่ร้อยละ ๑๐.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
สูงสุดในรอบ ๙ เดือน โดยตลาดส่งออกสําคัญของไทยกลับมาขยายตัวได้ดีในเกือบทุกตลาด ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวในระดับสูง การส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี โดยเป็นผลจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ นอกจากนี้
การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบกว่า ๒๕ เดือน ตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวม ๑๑ เดือนแรก
การส่งออกหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ ๐.๐๕
๒. การส่งออกรายการสินค้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๗ (YoY) ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๙.๘ (YoY) รวม ๑๑ เดือนแรก มูลค่า
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวร้อยละ ๓.๘ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๗
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๕๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๓. การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ ๐.๑ โดยเป็นผลจาก
การขยายตัวของการค้าชายแดนเป็นหลัก (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๒) ขณะที่การค้าผ่านแดนหดตัวเล็กน้อย (ลดลงร้อยละ ๐.๘)
๔. แนวโน้มการส่งออกในปี ๒๕๕๙ คาดว่าในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ การส่งออกจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
ทั้งปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ -๐.๑ ถึง ๐.๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับ
มาตรฐานทั่วไป พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองและค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานทั่วไป สําหรับสินค้าเกษตรประเภทสินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้ง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการ
๑.๑ เลื่อนการประกาศใช้กฎกระทรวงกําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐาน
การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในข้อ ๗ จากเดิมให้มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็น มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ใช้แบบ ตม. ๖ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปพลางก่อน
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามหลักการที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบโดยด่วนต่อไป
๓. ให้ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ และกระทรวงมหาดไทยรั บ ข้ อ สั ง เกตของ
กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนําระบบ Electronic Traveller Authorization
System (ETAS) ซึ่งกําหนดให้ผู้เดินทางที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนการเดินทางผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะทําให้การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ผู้เดินทางบันทึกลงในใบ ตม. ๖
และหากในภายหลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรแก้ไขแบบ ตม. ๖ ดังกล่าว ก็สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไปได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไป
นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้ง
ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลั บเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามา
๕๙
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.๖) ท้ายกฎกระทรวงกําหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการ
ขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่ อกลั บเข้ ามาอีก และการขอกลับ เขามามี ถิ่นที่ อยู่ ในราชอาณาจักรตามเดิ ม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้ รับ การยกเว้ นการปฏิ บั ติตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (CBT Thailand)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (CBT Thailand) ประกอบด้วย
๕ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างคุณภาพ ทักษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเองบนฐานความพอเพียงและความรู้ (๒) การส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุน
ทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่าง ๆ (๓) การพัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของความสุขอย่างเท่าเทียมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว (๔) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน ระบบการบริหาร
จัดการและการทํางานเชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคง และยั่งยืน และ (๕) การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่าง
ชุมชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรปรับกรอบระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดําเนินงานในปัจจุบัน
และให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรบูรณาการกับองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พิจารณาให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของทุกจังหวัด
โดยกําหนดเป็นโครงการสําคัญและให้มีการดําเนินการในระยะแรก และคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรให้ความสําคัญ
กับการติดตามและประเมินผลตามกรอบที่กําหนด พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติทราบเป็นระยะเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับทิศทางและการพัฒนาที่สอดคล้องกัน
ในทุกระดับ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ําและแผนการระบายน้ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหาร
จัดการน้ําและแผนการระบายน้ํา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีผลการดําเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดประชุมนักวิชาการด้านน้ําเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนงานการบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมชลประทานให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักวิชาการ
และนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้ และจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนงาน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. กรมชลประทานจัดการประชุมหารือร่วมกับกรมเจ้าท่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ ๑๖
และ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกรมชลประทานได้นําเสนอแผนงานการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง จํานวน
๙ แผนงาน
๓. กรมชลประทานได้เสนอแผนงานการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่ง กนช. มีมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการต่อแผนงาน
ดังกล่าว
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกรมชลประทานได้นําเสนอแผนงานการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
เจ้าพระยาตอนล่าง จํานวน ๙ แผนงาน ซึ่งมีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงาน
ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง (๒) แผนงานการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ํา และ (๓) แผนงาน
พื้นที่รับน้ํานอง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสถานการณ์น้ํา แผนการจัดสรรน้ําฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๙/๖๐ และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๙/๖๐
รวมทั้งแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยมีสาระสําคัญเป็นการสรุปสถานการณ์น้ํา
และแผนการจัดสรรน้ําเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ําในช่วงฤดูแล้งในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการรักษา
ระบบนิเวศและอื่น ๆ และเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ ได้กําหนดแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร
ปี ๒๕๕๙/๖๐ รวม ๖ มาตรการ ๒๙ โครงการ วงเงิน ๑๗,๓๒๔.๘๒ ล้านบาท ได้แก่ (๑) มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยแล้ง (๒) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําเพื่อการเกษตร (๓) มาตรการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน (๔) มาตรการฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย (๕) มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และ (๖) มาตรการจัดทําแผนชุมชนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสําคัญกับฐานข้อมูลที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ให้เป็น
ปัจจุบันและมีการพัฒนาเทคนิคในการประเมินสถานการณ์ให้แม่นยํามากขึ้น รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนการจัดสรรน้ําฤดูแล้งและแผนการเพาะปลูกสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น้ําที่แท้จริงในแต่ละ
ช่วงเวลา ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงเกษตรกรทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และลงพื้นที่
ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมการเพาะปลูก และช่วยเหลือตัวเอง
ได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [เรื่อง การสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)]
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [เรื่อง การสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell)] ประกอบด้วย การนําร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงาน การสนับสนุนการผลิต Solar Cell ภายในประเทศ
และการทําลายแผง Solar Cell ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว รวมทั้งการกําหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ในภาพรวม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้พิจารณากําหนดมาตรการรองรับในการทําลายแผง Solar Cell
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น ให้ศึกษากระบวนการหรือวิธีทําลายแผง Solar Cell ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของโรงงานหรือผู้ประกอบการที่มีการใช้
แผง Solar Cell แล้วนํามาปรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐต่อไป
๖๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ในวงเงินลงทุนรวม ๓๕,๔๐๐ ล้านบาท โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการในระยะที่ ๑ ก่อน และ
เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP 2015)
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงจะดําเนินโครงการในระยะที่ ๒ ได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๒. ให้กระทรวงพลังงาน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงบประมาณ
อาทิ เห็นควรให้ กฟผ. ใช้เงินรายได้ (Internal Cash Flow) เป็นลําดับแรกก่อนใช้เงินกู้ และบริหารจัดการการเงินและการลงทุน
ให้สอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงให้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินขององค์กรในระยะยาวเพื่อตอบสนอง
การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหากจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อดําเนินโครงการฯ เห็นควรให้กู้เงินภายในประเทศ โดยกระทรวงการคลัง
ไม่ค้ําประกันเงินกู้ดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และเห็นควรให้ กฟผ. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่โครงการฯ
และพิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อยุติในการพัฒนาโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ภาคใต้โดยเร็ว และเร่งทบทวน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน นอกจากนี้
ควรมีการกํากับดูแลให้มีการดําเนินโครงการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย การวางแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
แผน PDP 2015 และนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานในภาพรวม ตลอดจนควรมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต ควรพิจารณาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งผู้เสนอราคา
อัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประกอบการจัดซื้อ และควรกํากับดูแลให้แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดและเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี ๒๕๕๙ สําหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้
ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑.๙ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดําเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุนรวม ๙,๐๘๘.๘ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน ๕,๔๐๐.๐ ล้านบาท และ
เงินรายได้ของ กฟน. จํานวน ๓,๖๘๘.๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ กฟน. เร่งรัดการดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้มีการขยายระยะเวลาและเพิ่มวงเงินลงทุนอีก รวมทัง้
ให้รายงานผลการดําเนินการตามแผนงานดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟน.
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รวมทั้ง
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ของแผนงานและกําหนดแผนงานให้สอดคล้องกับความสามารถในการดําเนินงาน การกํากับดูแลและควบคุมต้นทุนการดําเนินงาน
อย่างใกล้ชิดและประหยัดมากที่สุด การประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าและการให้บริการไฟฟ้าในอนาคตเป็นหลัก การกําหนด
อัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการลงทุนและคุณภาพการให้บริการ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงานและเพื่อให้โครงการสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ และการจัดทํา
การประเมินผลความคุ้มค่าการลงทุนตามแผนงานในด้านประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า ความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
คุณภาพการบริการ รวมถึงผลกระทบค่าไฟฟ้าในอนาคต ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป
๒. ให้ กฟน. ควบคุมต้นทุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบ
ต่ออัตราค่าไฟโดยรวม และให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนงานด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๓. ให้ กฟน. บูรณาการการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อให้สามารถดําเนินการตามแผนงานดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลการดําเนินการของ กฟน. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
๔. ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการโครงการลงทุนให้เป็นไป
ตามแผนงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มสัดส่วนของน้ําหนักตัวชี้วัดในระบบการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในการวัดผลการดําเนินโครงการลงทุนตามแผนงาน
และระยะเวลาที่กําหนดด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. สถานะหนี้ ส าธารณะคงค้ า ง ณ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙ และวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๙ ประกอบด้ ว ย
หนี้รัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) และหนี้หน่วยงานอื่น
ของรัฐ มียอดหนี้สาธารณะคงค้าง ๖,๐๑๓,๖๔๙.๘๖ ล้านบาท และ ๕,๙๘๘,๓๘๖.๕๓ ล้านบาท ตามลําดับ
๒. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะกรรมการนโยบายและ
กํากับการบริหารหนี้สาธารณะได้จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยได้มีการปรับปรุงแผนฯ แล้ว
๓ ครั้ง มีวงเงินรวมในแผนฯ ๑,๕๔๕,๖๐๐.๐๔ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ดําเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๓,๐๘๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐ ของแผนฯ
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ของรัฐวิสาหกิจ คือ การกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ โดยจากการติดตามผลการดําเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖ แห่ง
พบว่า มีรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓ แห่ง ที่มีการดําเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนฯ ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการให้มีการนําสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการให้เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเอง ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นั้น ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการ

๖๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑.๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดําเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปัจจุบันให้มีการพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน รวมทั้ง
ให้มีการพิจารณานําผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของไทยมาใช้ประโยชน์สําหรับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นด้วย
๑.๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของ
เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพรต่อไป
๑.๑.๓ ให้ ทุกส่วนราชการจัดให้มีตู้ยาสมุนไพรประจําทุ กส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการใช้ ยาสมุนไพร
ให้แพร่หลาย
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยพิจารณากําหนดแนวทางการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นั้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการแจกจ่ายพันธุ์มะพร้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นและป้องกัน
การขาดแคลนผลผลิตมะพร้าวในอนาคต รวมทั้งลดการนําเข้าผลผลิตมะพร้าวจากต่างประเทศด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปด้วย
๒.๒ ตามที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชน
เป็นจํานวนมาก นั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไปให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๒.๒.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งรัดสรุปบทเรียนจากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การสร้างกระแสเพื่อให้เด็กนักเรียนชักชวนผู้ปกครองขับขี่ยานพาหนะ
ด้วยความปลอดภัย การสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาวินัยการจราจร การกําหนดให้ผู้ประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะตรวจตราสภาพรถและความพร้อมของผู้ขับขี่ การจัดทําประกันภัยรถยนต์และผู้โดยสาร การบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งการจับกุมและลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการ
๒.๒.๒.๑ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีติดตามตําแหน่งยานพาหนะหรือ (Global Positioning System :
GPS) ในรถโดยสารสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้
GPS”) รวมทั้งรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล่าวและการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย
ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน
๒.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมความปลอดภัยการขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบทลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจสอบรถโดยสาร
ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินจํานวน และการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย
๒.๒.๓ ให้ ก ระทรวงการคลั ง ร่ ว มกั บ กระทรวงคมนาคมพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ นการกํ า หนด
มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น
การส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
เป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV) รวมทั้งการใช้รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่าง
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแทนการใช้รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ให้ดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมงร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงทะเล
และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบติดตามเรือ
(Vessel Monitoring System : VMS) หากพบปัญหาให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ําน่านน้ําของเรือประมงให้มีความเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ระหว่างพัทยา-หัวหิน
ไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกํากับติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเร่งรัดให้มีการนํา
เรือขนาดใหญ่มาใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งให้พิจารณาเชิญชวนให้เอกชนรายใหม่มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการ
ให้บริการด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปภาคการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยเน้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร การกําหนด
มาตรการจูงใจให้มีการนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งให้เร่งรัดการจัดทํา “เกษตรประชารัฐ” ที่เน้นการทํา
การเกษตรที่มีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่า โดยอาจนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการเพาะปลูกไม้โตเร็ว การกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชน
สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษาป่าของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพ เช่น เขาหัวโล้น
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้นการจัดการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงแบบเรียนและแบบทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเพิ่ม
เรื่องจริยธรรมอยู่ในแบบทดสอบ การให้ครูผู้สอนที่มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอนนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
การจัดทําเส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการจัดกลุ่มโรงเรียนสอนศาสนา เช่น โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ ให้เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการสอนศาสนาและวิชาสามัญ

๖๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ประสบอุทกภัยและทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งรัดดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว นั้น เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกันในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๔.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตาม
ความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
เพื่อมิให้น้ําท่วมชุมชน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม
๔.๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับผิดชอบการกํากับดูแลการรับบริจาค
สิ่งของจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ให้ทั่วถึงด้วย
๔.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรั ดการดํา เนิ นการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน เช่ น การซ่ อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งสํารวจผังเมืองในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ที่ประสบอุทกภัยที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งเร่งรัดกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผังเมือง
เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกในอนาคต และประสานให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
๔.๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสํารวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ เช่น
ถนนเพชรเกษม โดยเร่งรัดการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร รวมทั้งให้
พิจารณาดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวาง
ทางระบายน้ํา การสร้างช่องทางระบายน้ํา (Box Culvert) โดยให้ดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเป็นลําดับแรก
๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการในลักษณะที่เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) และต่างประเทศ
ร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน นั้น ให้สํานักงาน ก.พ.
เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
เช่น สาขาที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สาขาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(ประเทศไทย ๔.๐) ให้พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการจูงใจให้ผู้ได้รับทุนการศึกษากลับไปทํางานในส่วนราชการ
หรือในภูมิลําเนาของตน โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ระนอง สมุทรสาคร โดย
อาจพิจารณาจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัย รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป นั้น ให้กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดการจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว และรายงาน
ความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดทางภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนด
แนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเร่งรัดการจัดทําแผนการฟื้นฟูและพัฒนา
พื้นที่หลังน้ําลด การให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งจัดทําแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยให้แล้วเสร็จก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า
๒.๒ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นั้น ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ ป.ย.ป. ขึ้นภายในสํานักงานปลัดกระทรวง โดยให้กําหนด
ผู้รับผิดชอบในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านด้วย
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานนําร่องในการดําเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงาน
ผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐ มนตรี ได้ มีข้อ สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับ หน่ วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งเร่ งรั ดจั ดทํ าแผนก่ อสร้ างสถานที่ จอดรถใต้ ดินและการพิ จารณาความเป็ นไปได้ ในการให้ เอกชนร่ วมลงทุ น นั้ น
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดพิจารณาแนวทางการลงทุนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และเร่งรัดการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
กับทางพิเศษศรีรัชเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังทิศเหนือได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการส่งเสริม
ให้มีการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน โดยแนวทางการดําเนินการดังกล่าวอาจพิจารณานําปราชญ์ชาวบ้าน
เกษตรกรตัวอย่าง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างและร่วมดําเนินการกับเกษตรกรด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองรวมอยู่ด้วย นั้น ให้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณากําหนดกลไกการทํางานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน และให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศพิจารณากําหนดแนวทางในการคัดสรรบุคคลที่เป็น
คนดีและคนเก่งเข้ามาทํางานในระบบราชการและงานการเมือง
๒.๒ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ
ทหารและข้าราชการตํารวจที่มีตําแหน่งเทียบเท่า เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และเป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการให้มีการทํางานในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๖๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับทุนรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศแล้วกลับมาทํางานใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.
ดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ขยายผลถึงการกําหนดแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ กลับไปทํางานในภูมิภาคหรือภูมิลําเนาของตน เพื่อสร้างความเจริญให้แก่
ท้องถิ่นของตนต่อไป
๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สะท้อนถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทําการสอนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ อาจศึกษาวิธีการ
ประเมินผลของต่างประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลําโพง-บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์
ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า สัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทางรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงิน ๑,๓๑๘.๐๐ ล้านบาท
ของกรมศุลกากร ทั้งนี้ ในกรณีโครงการต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย
๑.๒ มอบหมายให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการอีกครั้ง ในขั้นตอน
การอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ X-Ray ของกรมศุลกากร ขอให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเรื่อง กําหนดเงื่อนไข
วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู โดยค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกรมศุลกากรควรเป็นผู้รับผิดชอบ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม รวมทั้งพิจารณาถึงการใช้วงเงินกู้เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหลืออยู่ด้วยว่ายังมีความจําเป็นหรือไม่เพียงใด และนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๙-๑๕ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๙-๑๕
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีผลความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
สรุปได้ ดังนี้
๑. รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงกรุงเทพฯชุมทางบ้านภาชี อยู่ระหว่างสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อพิจารณา สําหรับช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา อยู่ระหว่างปรับแก้รายงาน EIA เพื่อนําเสนอรายงาน EIA ต่อคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. คณะกรรมการรถไฟแห่ง ประเทศไทยได้มีม ติเ ห็น ชอบโครงการความร่ว มมือ ด้า นรถไฟระหว่า งไทย-จีน
ซึ่งกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป
๓. กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เพื่อจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
ให้การบริหารงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน สามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๔. ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือในรายละเอียดของร่างสัญญา ๒.๑ การออกแบบรายละเอียด และร่างสัญญา ๒.๒
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยคณะทํางานทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อได้ข้อสรุปในทุกประเด็นร่างสัญญา ๒.๑ และ ๒.๒
ก่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑๖ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๖ (The 16th
Meeting of the Joint Committee on Railway Cooperation between Thailand and China) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อํานวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน และ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานร่วมการประชุมฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับ
“ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๕” (MOC) เพื่อยืนยันความพยายามที่จะพัฒนาโครงการรถไฟระยะที่ ๒ (นครราชสีมา-หนองคาย) และได้หารือในรายละเอียด
ของร่างสัญญา ๒.๑ (การออกแบบรายละเอียด) และร่างสัญญา ๒.๒ (ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง) ซึ่งคณะทํางานทั้งสองฝ่าย
จะเร่งดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปในทุกประเด็นของร่างสัญญาก่อนการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๗ รวมทั้งเห็นชอบการปรับปรุงแผนงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาและแผนงานความร่วมมือด้านการเงินให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของการดําเนินโครงการที่คาดว่า
จะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟระยะที่ ๑ (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ได้ภายในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๑๗ ในวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม
๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้ ก ระทรวงคมนาคมเร่ ง รั ด ดํ า เนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ โ ครงการรถไฟระยะที่ ๑ (กรุ ง เทพฯนครราชสีมา) สามารถเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๖๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ แผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เพื่อรองรับการถ่ายโอนการกํากับดูแลรถโดยสารประจําทางจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นกรมการขนส่งทางบก
มีวิสัยทัศน์คือ “ระบบโดยสารประจําทางต้องเป็นโครงข่ายหลักของการเดินทางในเขตเมืองที่มีคุณภาพและเป็นทางเลือกที่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชนทั้งด้านความครอบคลุม ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของประชาชน” ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรเส้นทางการเดินรถ (๒) การจัดตั้งองค์กรเพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการการเดินรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๓) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (๔) การพัฒนา
การกํากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ และ (๕) การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนแนวทางแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสาร
ประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑.๒ แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑.๒.๑ ด้านโครงข่ายเส้นทาง การจัดโครงข่ายเส้นทางของระบบรถโดยสารประจําทางใหม่ จะทําให้แต่ละ
เขตการเดินรถมีจํานวนเส้นทางที่เพิ่มขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในภาพรวมเส้นทางจะเพิ่มขึ้นจาก ๒๐๒ เป็น ๒๖๙ เส้นทาง
และมีระยะทางเพิ่มขึ้นจาก ๖,๔๓๗ กิโลเมตร เป็น ๗,๘๓๓ กิโลเมตร ระยะทางเฉลี่ยต่อเส้นทางปรับลดลง ๓ กิโลเมตร
๑.๒.๒ ด้านผู้ประกอบการขนส่ง เนื่องจากจะต้องมีการจัดสรรเส้นทางตามโครงข่ายใหม่ ผู้ประกอบการ
เดิมบางส่วนจะต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่เคยได้รับใบอนุญาตประกอบการจากเดิมและบางส่วนอาจจะต้องออกจากระบบ เนื่องจาก
ความไม่พร้อมของตัวผู้ประกอบการเอง และจากการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่สุดให้เข้ามาสู่ระบบ
๒. ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนการกํากับดูแลรถโดยสารประจําทางจาก ขสมก. เป็นกรมการขนส่งทางบก
ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป
ดังกล่าวให้ถูกต้องชัดเจนด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบกเร่งดําเนินการสํารวจตรวจสอบประสิทธิภาพการให้
บริการรถโดยสารประจําทางของผู้ประกอบการเดินรถปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ
ที่จะเข้ามาให้บริการในอนาคตต่อไป

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๘ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ มีสินทรัพย์รวม ๑๓.๗๔ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑.๘๘ ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสาขาสถาบันการเงินที่มีการเร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของรัฐ และดําเนินการขยายสินเชื่อตามแผนกลยุทธ์ของธนาคาร รัฐวิสาหกิจสาขาที่มีกําไรสุทธิมากที่สุ ด คือ สาขาพลังงาน
รองลงมา คือ สาขาสถาบันการเงิน และสาธารณูปการ โดยรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรสุทธิสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร และระบบ
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เป็นการประเมินตามกรอบการบริหารจัดการที่บูรณาการองค์ประกอบสําคัญต่าง ๆ เช่น การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด และการมุ่งเน้นบุคลากร เป็นต้น
๓. ในปี ๒๕๕๘ มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดําเนินงานเข้าข่ายต้องเร่งฟื้นฟูกิจการ จํานวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย
(๑) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (๕) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
และ (๗) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
๔. คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลฯ ในประเด็นต่าง ๆ
ที่สําคัญ เช่น การใช้ข้อมูลสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการบริหารโครงการของรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงรุก
เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ และการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง (๒) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะเวลา ๕ ปี (๓) การดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สําหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครัฐ (CoST) (คณะอนุกรรมการ MSG) (๔) การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
(๕) การกําหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) (๖) การพิจารณาขอบเขตสภาพการจ้าง
ที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ (๗) การศึกษาค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ และ (๘) การพิจารณาโครงการลงทุนและ
การขออนุมัติงบประมาณหรือเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ และมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดําเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าวต่อไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. เสนอ โดยให้ดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้ความสําคัญในเรื่องกรอบระยะเวลา เป้าหมายในการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร
ให้ชัดเจน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การแก้ปัญหาของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ คนร. กําหนดไว้ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้ส่วนราชการกํากับให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดพิจารณาดําเนินการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูป
การทํางานต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการพิจารณาปรับปรุงงบลงทุน ประจําปี ๒๕๕๙
๑.๑ ช่วงไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙) มีการปรับลดกรอบวงเงินเบิกจ่ายสุทธิ จํานวน ๑๐,๘๐๗ ล้านบาท
ประกอบด้วย การปรับลดวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ๑๐,๙๕๘ ล้านบาท [รัฐวิสาหกิจที่ปรับลดวงเงินเบิกจ่ายที่สําคัญ ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ] และการปรับเพิ่มวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ๑๕๑ ล้านบาท [รัฐวิสาหกิจที่ปรับเพิ่มวงเงินเบิกจ่าย
ที่สําคัญ เช่น บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จํากัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด]
๑.๒ ภาพรวมทั้งปีเบื้องต้น (ตุลาคม ๒๕๕๘-ธันวาคม ๒๕๕๙) มีการปรับปรุงวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๙
ระหว่างปีตามผลการจัดสรรเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การอนุมัติการลงทุน
เพิ่มเติมระหว่างปีของคณะรัฐมนตรี และการปรับเพิ่ม/ลดงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ๔๔ แห่ง จากทั้งหมด ๕๖ แห่ง เพื่อให้สอดคล้อง
๗๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

กับข้อเท็จจริงในการดําเนินการ ส่งผลให้กรอบการเบิกจ่ายลงทุนประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติไว้ จากเดิม ๕๓๓,๑๖๗ ล้านบาท เป็น ๔๑๗,๖๖๘ ล้านบาท
๒. ผลการเบิกจ่ายลงทุนประจําปี ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งในไตรมาส ๔ และในภาพรวมของ
ปี ๒๕๕๙ ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยในเบื้องต้นรัฐวิสาหกิจคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๕๙ ได้ทั้งสิ้น ๓๐๒,๒๔๕ ล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ ๗๒.๔ ของเป้าหมายรวม ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๒ กันยายน ๒๕๕๘) ที่กําหนดเป้าหมายไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการให้มีการนําสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการให้เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเอง ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นั้น
ให้ส่วนราชการดําเนินการ
๑.๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดําเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปัจจุบันให้มีการพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
รวมทั้งให้มีการพิจารณานําผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของไทยมาใช้ประโยชน์สําหรับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่าง ๆ
ให้มากยิ่งขึ้นด้วย
๑.๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืช
ของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนํามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป
๑.๑.๓ ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีตู้ยาสมุนไพรประจําทุกส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ให้แพร่หลาย
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยพิจารณากําหนดแนวทางการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นั้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการแจกจ่ายพันธุ์มะพร้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นและป้องกัน
การขาดแคลนผลผลิตมะพร้าวในอนาคต รวมทั้งลดการนําเข้าผลผลิตมะพร้าวจากต่างประเทศด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปด้วย
๒.๒ ตามที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชน
เป็นจํานวนมาก นั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไปให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๒.๒.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งรัดสรุปบทเรียนจากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การสร้างกระแสเพื่อให้เด็กนักเรียนชักชวนผู้ปกครองขับขี่ยานพาหนะ
ด้วยความปลอดภัย การสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาวินัยการจราจร การกําหนดให้ผู้ประกอบการ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

รถโดยสารสาธารณะตรวจตราสภาพรถและความพร้อมของผู้ขับขี่ การจัดทําประกันภัยรถยนต์และผู้โดยสาร การบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งการจับกุมและลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการ
๒.๒.๒.๑ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีติดตามตําแหน่งยานพาหนะหรือ (Global Positioning System :
GPS) ในรถโดยสารสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”)
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล่าวและการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัยให้คณะรัฐมนตรี
ทราบภายใน ๑ เดือน
๒.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมความปลอดภัยการขับขี่รถโดยสารสาธารณะและ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบทลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
หรือผู้ขับขี่ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจสอบรถโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสาร
เกินจํานวน และการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย
๒.๒.๓ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการกําหนดมาตรการ
ทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นก๊าซธรรมชาติ
(NGV) รวมทั้งการใช้รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงแทนการใช้รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ให้ดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมงร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงทะเล
และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบติดตามเรือ
(Vessel Monitoring System : VMS) หากพบปัญหาให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ําน่านน้ําของเรือประมงให้มีความเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ระหว่างพัทยา-หัวหิน
ไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกํากับติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเร่งรัดให้มีการนําเรือ
ขนาดใหญ่มาใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งให้พิจารณาเชิญชวนให้เอกชนรายใหม่มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปภาคการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยเน้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร การกําหนด
มาตรการจูงใจให้มีการนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งให้เร่งรัดการจัดทํา “เกษตรประชารัฐ” ที่เน้น
การทําการเกษตรที่มีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗๓
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่า โดยอาจนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการเพาะปลูกไม้โตเร็ว การกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชน
สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษาป่าของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพ เช่น เขาหัวโล้น
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้นการจัดการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงแบบเรียนและแบบทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเพิ่ม
เรื่องจริยธรรมอยู่ในแบบทดสอบ การให้ครูผู้สอนที่มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอนนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
การจัดทําเส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการจัดกลุ่มโรงเรียนสอนศาสนา เช่น โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ ให้เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการสอนศาสนาและวิชาสามัญ
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ประสบอุทกภัยและทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งรัดดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว นั้น เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกันในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๔.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตาม
ความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
เพื่อมิให้น้ําท่วมชุมชน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม
๔.๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับผิดชอบการกํากับดูแลการรับบริจาค
สิ่งของจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ให้ทั่วถึงด้วย
๔.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรั ดการดํา เนิ นการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน เช่ น การซ่ อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งสํารวจผังเมืองในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ที่ประสบอุทกภัยที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งเร่งรัดกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผังเมือง
เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกในอนาคต และประสานให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
๔.๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสํารวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ เช่น
ถนนเพชรเกษม โดยเร่งรัดการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร รวมทั้งให้
พิจารณาดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวาง
ทางระบายน้ํา การสร้างช่องทางระบายน้ํา (Box Culvert) โดยให้ดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเป็นลําดับแรก
๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการในลักษณะที่เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) และต่างประเทศ
ร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน นั้น ให้สํานักงาน ก.พ.
เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
เช่น สาขาที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สาขาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(ประเทศไทย ๔.๐) ให้พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการจูงใจให้ผู้ได้รับทุนการศึกษากลับไปทํางานในส่วนราชการ
หรือในภูมิลําเนาของตน โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
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๗๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดพิจารณาแนวทางการลงทุนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และเร่งรัดการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
กับทางพิเศษศรีรัชเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังทิศเหนือได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการส่งเสริม
ให้มีการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน โดยแนวทางการดําเนินการดังกล่าวอาจพิจารณานําปราชญ์ชาวบ้าน
เกษตรกรตัวอย่าง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างและร่วมดําเนินการกับเกษตรกรด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองรวมอยู่ด้วย นั้น ให้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณากําหนดกลไกการทํางานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน และให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศพิจารณากําหนดแนวทางในการคัดสรรบุคคลที่เป็น
คนดีและคนเก่งเข้ามาทํางานในระบบราชการและงานการเมือง
๒.๒ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ
ทหารและข้าราชการตํารวจที่มีตําแหน่งเทียบเท่า เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการให้มีการทํางานในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับทุนรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศแล้วกลับมาทํางานใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร.
ดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ขยายผลถึงการกําหนดแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ กลับไปทํางานในภูมิภาคหรือภูมิลําเนาของตน เพื่อสร้างความเจริญให้แก่
ท้องถิ่นของตนต่อไป
๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สะท้อนถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทําการสอนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ อาจศึกษาวิธีการ
ประเมินผลของต่างประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๗๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ ๑๐๖.๑ ลดลงจากไตรมาส
ที่ผ่านมาร้อยละ ๐.๖ และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๕ อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีลดลง ได้แก่ การผลิต
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ การผลิตยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๐.๑ โดยอุตสาหกรรม
สําคัญที่ขยายตัว เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ภายในบ้าน เครื่องปรับอากาศ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ด้านการนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบหดตัวร้อยละ ๑.๖ ด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป
(ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวร้อยละ ๕.๗ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และในส่วนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการลดลง
ร้อยละ ๓๐.๕ การจ้างงานลดลงร้อยละ ๓๖.๑ ยอดเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ ๒๖.๘ โดยมีโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการลดลงร้อยละ
๑๖.๓ เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๙ สําหรับการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน ๒๕๕๙
และช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๖ และ ๔.๕ ตามลําดับ

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้มีกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว (ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว
พ.ศ. ....) มีสาระสําคัญเป็นการให้บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบริษัทและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาแก้ไขในกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
แทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
๓ สถาบัน (กกร.) อาทิ บทบัญญัติบางมาตราของร่างพระราชบัญญัติฯ ในเรื่องความรับผิดในหนี้ใด ๆ ของบริษัทของเจ้าของบริษัท
และกรณีหากบริษัทหรือเจ้าของบริษัทล้มละลายจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งยังไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้กําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ
แต่อย่างใด รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับบทกําหนดโทษที่ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนควรกําหนด
ให้ผู้ทําบัญชีมีคุณสมบัติและเงื่อนไขและเป็นผู้ทําบัญชีตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
และควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการยกเว้นการมีผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทให้ชัดเจน เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ควรกําหนดทุนจดทะเบียนขั้นสูง การป้องกันเรื่อง Nominee ควรกําหนดให้บุคคลหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของบริษัท
คนเดียวได้หนึ่งบริษัท และกรณีบริษัทต้องเลิกกิจการ ควรมีกรรมการชั่วคราวเพื่อความต่อเนื่องของกิจการ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการดําเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ “Thailand 4.0” โดยใช้งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการดําเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ “Thailand 4.0”
โดยใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒๕,๖๐๕,๕๐๐ บาท ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ ทั้งนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การจัดงาน “Opportunity Thailand” ควรพิจารณาการเผยแพร่ภาพและข้อความจากนิทรรศการดังกล่าวผ่านสื่อในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเน้นสื่อระดับโลก เช่น CNBC และ Bloomberg ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญชวนเข้าร่วมงานฯ ควรให้ความสําคัญ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

กับนักลงทุนในประเทศเป้าหมายที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่จําเป็นต่อการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ ตลอดจนควรใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
และกฎหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จัดทําขึ้นใหม่เพื่อให้นักลงทุน
เห็นถึงโอกาสการลงทุนในประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้ เห็นควรให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลัก
ประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะ
การอํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูด
ให้เกิดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการโดยให้ความสําคัญกับ
เศรษฐกิจ ๔.๐ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้พร้อม
ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงประเด็นการปฏิรูปและยุทธศาสตร์สําคัญของรัฐบาลด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายการลงทุน และวงเงินลงทุนรวมโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) เปลี่ยนแปลงเพิ่มรายการลงทุน และวงเงินลงทุนรวม
โครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ และมอบให้คณะกรรมการ บมจ.อสมท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงการลงทุนโครงการดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ตั้ง และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกอากาศ โดยหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อสาระสําคัญและวงเงินลงทุนรวมของโครงการ จํานวน ๑,๒๗๓.๐๔ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๒ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามประเมินผลแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้ทราบผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานดังกล่าวและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในระยะยาว
๒. ให้ บมจ.อสมท ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้ บมจ.อสมท เร่งดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่กําหนด และกําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเงินเพื่อแก้ไขสถานการณ์การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ของ บมจ.อสมท และดําเนินการจัดทําแผนบริหารทางการเงินและแผนธุรกิจให้ชัดเจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสื่อยุคดิจิตอล และ
ปรับรูปแบบรายการให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผลการจัดงาน ITU Telecom World 2016 ได้มีการจัดประชุมเชิงวิชาการ
(Forum) เช่น การประชุมระดับผู้นํา เป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้นําด้านอุตสาหกรรมไอซีที และผู้ประกอบการด้านไอซีที
และนวัตกรรมเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และการประชุมโต๊ะกลม
ระดับรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบาย/ยุทธศาสตร์
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม “Bangkok Ministerial
Roundtable Highlights Document” ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้ความสําคัญ
และเป็นการร่วมกันกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ได้มีการหารือทวิภาคีในช่วง
ระหว่างงาน ITU Telecom World 2016 เช่น การหารือทวิภาคีไทย-จีน เกี่ยวกับแผนการลงทุนเรื่องเคเบิ้ลทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ทั้งบนบกและใต้น้ํา และเน้นย้ําความพร้อมของไทยที่จะเป็นศูนย์กลาง (Hub) เรื่องการเชื่อมโยงในภูมิภาค และการหารือ
ทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรไทย เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นต้น ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
๗๗

กองบริหารงานสารสนเทศ
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๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications
and IT Ministers Meeting : TELMIN) ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ ๒๔๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้าคณะ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ ครั้งนี้ ประเทศไทยมีบทบาทนําและแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือ
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาคอาเซียนในด้านต่าง ๆ อาทิ การได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASEAN ICT
Awards 2016 ถึง ๗ รางวัล การมีบทบาทนําในฐานะที่ไทยเป็นประธานคณะทํางานปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
(ASEAN Network Security Action Council : ANSAC) เพื่อผลักดันการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งได้หยิบยกให้อาเซียนตระหนักถึงความสําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาซึ่งควรมีการหารือในที่ประชุมระดับสูงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ASEAN ICT Fund และได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศหลักเพื่อดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทุนมนุษย์ และสนับสนุนสังคมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2020 เพื่อผลักดัน
ให้ข้อริเริ่มและแผนปฏิบัติการสามารถดําเนินการตามเป้าหมายและเวลาที่วางไว้ และสนับสนุนอาเซียนในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแผนแม่บท
๒. การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความเข้าใจด้าน ICT ความร่วมมือ
ความถี่ชายแดน ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ (Connectivity) การพิจารณาโครงข่ายโทรคมนาคม
ไฟเบอร์ออปติค (Fiber Optic) ระหว่างไทย-ลาว-จีน ตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์การจัดตั้งและ
พัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนของประเทศไทย รวมทั้งหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐสิงคโปร์เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการค้าออนไลน์ที่จะเน้นกลุ่ม
(Cluster) ที่มีความสนใจ เช่น สินค้าเกษตร เสื้อผ้า เป็นต้น ความร่วมมือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศระหว่างสองประเทศเพื่อรองรับการลงทุน ท่องเที่ยว และพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม

กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘
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๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ และการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓
และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ ได้มีการพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การพิจารณาผลการดําเนินงานตามแถลงการณ์รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เรื่อง การพัฒนาการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (๒) การรับรองปฏิ ญญารั ฐมนตรี ว่าด้วยการคมนาคมขนส่ง อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ
แผนปฏิบัติก ารระดับ ภูมิภ าคว่า ด้ว ยการเชื ่อ มโยงการคมนาคมขนส่ง อย่า งยั่ง ยืน ในภูมิภ าคเอเชีย และแปซิฟิก ระยะที ่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ (๓) การร่วมเป็นสักขีพยานสําหรับการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาล เรื่อง การขนส่งทางถนน
ระหว่างประเทศตามโครงข่ายทางหลวงเอเชีย ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย และสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจะส่งเสริม
การเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนโดยผ่านโครงข่ายทางหลวงเอเชีย
๒. การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การดําเนิน
ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนที่สําคัญ (๒) นโยบายด้านการขนส่งที่สําคัญของรัสเซีย และ (๓) การรับรองแถลงการณ์ร่วม
มอสโก สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-รัสเซีย มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดขอบเขตและกลไกการดําเนินความร่วมมือ
ด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน-รัสเซียที่สอดคล้องกับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๘ และยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของรัสเซียจนถึง พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง ระดับรัฐมนตรี (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement Joint Committee :
JC GMS CBTA) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทําเอกสารความตกลงเพื่อรองรับการดําเนินการตามความตกลง GMS CBTA ระยะแรก
โดยกําหนดให้ใช้เอกสารนําเข้าชั่วคราว (Temporary Admission Document : TAD) สําหรับรถยนต์ ยกเว้นการค้ําประกันสําหรับ
รถยนต์และคอนเทนเนอร์ และยกเว้นการใช้ TAD สําหรับคอนเทนเนอร์ รวมทั้งปรับแก้ไขชื่อเอกสารเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงในระยะแรก และจะใช้การลงนามแบบเวียน
๒. รับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุม JC GMS CBTA ครั้งที่ ๕ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการตามความตกลง
GMS CBTA อย่างเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และยืนยันจํานวนใบอนุญาตเพื่อการขนส่งตามความตกลง GMS CBTA
เป็นจํานวน ๕๐๐ ใบ รวมทั้งเห็นชอบให้จัดการประชุม JC GMS CBTA ทุกปี
๓. ภายหลังการประชุม JC GMS CBTA ครั้งที่ ๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
โยธาธิการและการขนส่งกัมพูชาได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างไทย-กัมพูชา จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ บทเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ของ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรสําหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดน อรัญประเทศ-ปอยเปต และ
ความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ ที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท

๗๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ การให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาในการปรับปรุงเส้นทางสายเอ็นดุ-ท่าตอน ในเมียนมา ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร
โดยมีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานดําเนินการ และให้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณในการพิจารณารูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป
๑.๒ การเร่งรัดผลักดันเมียนมาให้มีการเจรจาเพื่อจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง CBTA
(Initial Implementation of the Cross-Border Transport Agreement : IICBTA) ณ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี กับฝ่ายไทย
เพื่อให้ได้ข้อยุติภายในระยะเวลา ๒ เดือน
๒. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดผลักดันให้มีการเจรจากับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนที่ยังไม่ได้เจรจาความตกลงด้านการขนส่ง
ทางถนนระหว่างประเทศกับประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว พร้อมทั้งดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS CBTA) โดยเร็ว ทั้งนี้ ในการเจรจาควรพิจารณาถึงแนวโน้มและความต้องการขนส่ง
สินค้าข้ามแดนระหว่างผู้ประกอบการไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้ก ระทรวงคมนาคมได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.)
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่สํานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนพ. เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมติ คนพ. สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมจํานวน
๑๗๓ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม ๗๑๒,๖๔๕.๒๓ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบโครงการสําคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ ที่มีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการในปี
๒๕๖๐ จํานวน ๔๘ โครงการ วงเงินรวม ๖,๙๙๒.๖๗ ล้านบาท
๑.๓ รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และ
อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่อุตสาหกรรมในการรองรับ
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ๑๕,๐๐๐ ไร่ เป็นต้น

กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสําคัญภายใต้แผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจฯ ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี) ส่วนการดําเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรพิจารณาการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคม เพื่อความสมดุลในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และควรพิจารณาเพิ่มรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการใน คนพ. เพื่อร่วมกําหนดนโยบายบริหารพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และอนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในด้านนวัตกรรม รวมทั้งควรพิจารณาปรับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุผลของการจัดตั้งเขตนวัตกรรม เพื่อนํางานวิจัย
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๘๑

กองบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ระนอง สมุทรสาคร โดย
อาจพิจารณาจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัย รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป นั้น ให้กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรัดการจัด Zoning พื้นที่ที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว และรายงาน
ความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดทางภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนด
แนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเร่งรัดการจัดทําแผนการฟื้นฟูและพัฒนา
พื้นที่หลังน้ําลด การให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งจัดทําแผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยให้แล้วเสร็จก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า
๒.๒ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นั้น ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ ป.ย.ป. ขึ้นภายในสํานักงานปลัดกระทรวง โดยให้กําหนด
ผู้รับผิดชอบในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านด้วย
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานนําร่องในการดําเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
แล้วรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดจัดทําแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
กําหนดแนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป รวมถึงการแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาด โดยใช้กลไกประชารัฐที่มีภาคเอกชนมาร่วมดําเนินการ เช่น การจับคู่
ธุรกิจกับเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ การกําหนดมาตรการสนับสนุนผู้เริ่มทําธุรกิจ (New Startup) นั้น ให้กระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาต่อยอดและการแปลงนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน
เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจําอําเภอ และ (๒) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น
รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ให้นําผลการฝึกอบรมของบุคลากรดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมินและกําหนด
เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในอนาคตด้วย
๒.๒ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มีข้อสั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๕๙ และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB 2016)] มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยเสียหาย นั้น ให้กระทรวงแรงงานเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทัวร์ศูนย์เหรียญ
ที่ปิดกิจการไปแล้ว
๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยของรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถสองชั้น) ทั้งในด้านมาตรฐานของ
รถโดยสาร มาตรฐานการตรวจสภาพรถ การกํากับดูแลผู้ขับรถ และมาตรฐานการบํารุงรักษารถ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้สํารวจและดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสําหรับผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วย

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา
ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมข้อมูลการวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดผักตบชวา
ในแหล่งน้ํา วิธีการควบคุมผักตบชวา รวมทั้งการจัดการปัญหาผักตบชวาหลังจากเก็บกู้ขึ้นจากแหล่งน้ําเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
๘๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนํา
การศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา ไปเผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและประเมินผลสําเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจสอบเกี่ยวกับผลกระทบหรือสารตกค้าง
ที่อาจเกิดจากการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชในการกําจัดผักตบชวา

๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการดําเนินโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้กับผู้ที่ได้รับ
ทุนในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐) ในวงเงิน ๑,๐๗๕.๐๐ ล้านบาท และให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป
๒. ให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปรับปรุงแผนการดําเนินงานในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) และ
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๙) ให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี และนําเสนอสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติพิจารณา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓. ให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาที่เห็นควรพิจารณากําหนดสัดส่วนการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในโครงการฯ ให้ตอบโจทย์ประเทศใน ๑๐ อุตสาหกรรม และในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยของนักศึกษาในโครงการฯ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๗) รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทําวิจัยร่วมกันของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากโครงการฯ เพื่อนําความรู้ในหลากหลายสาขามาแก้โจทย์ปัญหาของประเทศ และสร้างความสามารถในระยะยาว
ให้กับภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และในการดําเนินโครงการฯ ควรคํานึงถึงความต้องการ
ที่แท้จริงและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ นอกจากนี้ ควรนําผลการศึกษาทบทวนการจัดสรรทุนการศึกษาวิจัยในภาพรวม
ของประเทศมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้โจทย์วิจัยในแต่ละระยะของโครงการฯ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ความต้องการของประเทศตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง และควรดําเนินการประเมินผลโครงการฯ ตามระยะเวลาของแผนปฏิบัติการก่อนการดําเนินการในระยะถัดไป โดยเฉพาะ
ในระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนการดําเนินการระยะยาว โดยอาจแบ่งรอบการประเมินเป็นรอบละ ๓ ปี
เพื่อให้การดําเนินโครงการฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนความต้องการของประเทศ
ในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยควรร่วมกับสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ผลักดันให้มีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าด้านอาชีพของนักวิจัยและกําหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพนักวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครหางโจว กรุงปักกิ่ง และเมืองเซินเจิ้น ระหว่าง
วันที่ ๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งที่ ๕ รวมทั้งลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology : MOST) กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Chinese Academy of
Sciences : CAS) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอขอปรับแก้ไขในรายละเอียดก่อนที่จะมีการลงนาม
ซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญในประเด็นความร่วมมือ ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จะทําให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการพัฒนา
ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะภายใต้กรอบ Belt and Road
Initiative ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะสามารถช่วยประเทศไทยในการพัฒนาแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้เป็น
อย่างดี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

๘๕

กองบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ
ตามแนวทางปฏิรูป (การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้า
ของประเทศตามแนวทางปฏิรูปเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (โฉนดทะเล) บริเวณปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน ๔ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๒๘๑,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๕๐๖ ความยาว ๕๐๖ เมตร วงเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๕๖,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่ ๒ กม. ๐+๖๙๖ ถึง ๑+๒๔๖ ความยาว ๕๕๐ เมตร วงเงินทั้งสิ้น ๓๖,๒๗๗,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่ ๓ กม. ๑+๒๔๖ ถึง ๑+๗๙๖ ความยาว ๕๕๐ เมตร วงเงิน ๓๔,๓๕๕,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่ ๔ กม. ๑+๗๙๖ ถึง ๒+๓๒๖ ความยาว ๕๓๐ เมตร วงเงิน ๓๔,๗๙๓,๐๐๐ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขับเคลื่อนเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) และ
รายงานความคืบหน้าให้ กขร. ทราบ ตามที่ กขร. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดําเนินการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทันภายในระยะเวลาการดําเนินการของรัฐบาล
๒. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมการดําเนินการขายข้าว
ของชาวนาที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อสรุปภาพรวมของการดําเนินการ และให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พิจารณาแนวทางส่งเสริมศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งออกข้าวไปยัง
ต่างประเทศที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขยายผลให้ครอบคลุมสหกรณ์ทั่วประเทศ

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๖
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(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่ให้ดําเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทําประมงร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงทะเล
และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบติดตามเรือ
(Vessel Monitoring System : VMS) หากพบปัญหาให้เร่งรัดดําเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑.๔ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ําน่านน้ําของเรือประมงให้มีความเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน ระหว่างพัทยา-หัวหิน
ไปแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกํากับติดตามการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเร่งรัดให้มีการนําเรือ
ขนาดใหญ่มาใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งให้พิจารณาเชิญชวนให้เอกชนรายใหม่มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปภาคการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ โดยเน้นการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร การกําหนด
มาตรการจูงใจให้มีการนําที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งให้เร่งรัดการจัดทํา “เกษตรประชารัฐ” ที่เน้นการทํา
การเกษตรที่มีสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่า โดยอาจนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการเพาะปลูกไม้โตเร็ว การกําหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชน
สนับสนุนการปลูกและดูแลรักษาป่าของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพ เช่น เขาหัวโล้น
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้นการจัดการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงแบบเรียนและแบบทดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเพิ่ม
เรื่องจริยธรรมอยู่ในแบบทดสอบ การให้ครูผู้สอนที่มีศักยภาพถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอนนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
การจัดทําเส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการจัดกลุ่มโรงเรียนสอนศาสนา เช่น โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ ให้เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มโรงเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการสอนศาสนาและวิชาสามัญ
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ประสบอุทกภัยและทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้เร่งรัดดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว นั้น เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและการกําหนดมาตรการป้องกันในอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๔.๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับผิดชอบการกํากับดูแลการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนตาม
ความเร่งด่วนของสถานการณ์ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ําลด และการกําหนดแนวทางการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
เพื่อมิให้น้ําท่วมชุมชน สถานที่ราชการ และเส้นทางคมนาคม

๘๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๔.๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับผิดชอบการกํากับดูแลการรับบริจาค
สิ่งของจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
ให้ทั่วถึงด้วย
๔.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรั ดการดํา เนิ นการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน เช่ น การซ่ อมแซม
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งสํารวจผังเมืองในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ที่ประสบอุทกภัยที่มีลักษณะเป็นการกีดขวางทางระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งเร่งรัดกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผังเมือง
เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังอีกในอนาคต และประสานให้กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรองรับน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
๔.๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสํารวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ เช่น
ถนนเพชรเกษม โดยเร่งรัดการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจร รวมทั้งให้
พิจารณาดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวาง
ทางระบายน้ํา การสร้างช่องทางระบายน้ํา (Box Culvert) โดยให้ดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ก่อนเป็นลําดับแรก
๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการในลักษณะที่เป็นการให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) และต่างประเทศ
ร่วมกันบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน นั้น ให้สํานักงาน ก.พ.
เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับทุนการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
เช่น สาขาที่สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สาขาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(ประเทศไทย ๔.๐) ให้พิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการจูงใจให้ผู้ได้รับทุนการศึกษากลับไปทํางานในส่วนราชการ
หรือในภูมิลําเนาของตน โดยไม่โยกย้ายไปอยู่ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง โดยการบูรณาการ การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม และแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (คจช.) ให้ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อน
กับอํานาจหน้าที่ของ คทช. ตามที่ คทช. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และสภาเกษตรกรแห่งชาติที่มีความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของ คจช. ยังมี
ความซ้ําซ้อนและคาบเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ คทช. จึงควรพิจารณาทบทวนความจําเป็นของ คจช. โดยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบ
กรณีมีและไม่มี คจช. ภายใต้การมีร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... สําหรับการกําหนดให้มีการจัดตั้ง
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในภาพรวม นั้น เพื่อความเหมาะสม ประหยัด
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ สําหรับกรณีบุคลากรควรจะกําหนดให้มีการตัดโอนอัตรากําลังของหน่วยงานเดิมให้ชัดเจน
นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมในเรื่ององค์ประกอบของ คทช. ให้มีตัวแทนที่สภาเกษตรกรแห่งชาติสรรหาเข้ามาร่วมเป็นกรรมการใน

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

คทช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ
ตามที่ คทช. เสนอ
๓. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ที่เห็นควรตัดโอน
ภารกิจและอัตรากําลังของงาน คจช. จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปให้กับกรมที่ดิน ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
๔. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดําเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงาน ก.พ.ร. แล้วให้แจ้งผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
๕. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวนอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับ คทช. ตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ตามความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ําพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบังศรีราชา ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดําเนินโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น-น้ําพอง และ
กปภ. สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา วงเงินลงทุนรวม ๕,๖๒๑.๑๒๙ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้เงินกู้ภายในประเทศ
เต็มวงเงินโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาและขยายเขตการให้บริการน้ําประปาให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กปภ. ขอบรรจุโครงการฯ ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปี ๒๕๖๐ ตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาทิ การให้ กปภ. หารือแนวทาง
การระดมทุน (การกู้เงิน) กับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงาน ติดตาม และประเมิน
ผลการดําเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบวงเงินลงทุนที่กําหนด การศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดหา
แหล่งเงินทุนอื่น การใช้เงินรายได้ชําระคืนการกู้เงิน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการโครงการฯ การจัดทําและ
ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด การจัดทําแผนการใช้น้ําตามข้อตกลงกับ
กรมชลประทาน การเร่งประสานการขอใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
การผลิตให้สามารถรองรับกับคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมได้มากขึ้น หรือมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบก่อนเข้าสู่ระบบ การศึกษา
แนวทางให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการประปา นอกจากนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อบูรณาการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการรองรับปริมาณน้ําเสียที่จะเกิดขึ้น การวางแผนและกํากับดูแลการดําเนิน
โครงการโดยเคร่งครัดเพื่อให้การลงทุนโครงการฯ เป็นไปตามแผนการกู้เงิน ตลอดจนมีการดําเนินงานโดยโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ําประปาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านน้ําอื่น ๆ ผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแล (Regulator) ในการพิจารณาการบริหารจัดการน้ําในภาพรวม
และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ําให้ชัดเจน โดยมีการบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ไปประกอบ
การพิจารณาดําเนินการต่อไป

๘๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โดยมีกรอบแนวคิดหลักการพัฒนา ประกอบด้วย การดําเนินงานสนองพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มุ่งพัฒนาคนและพื้นที่ไปพร้อมกันโดยยึดพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นหลักดําเนินการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยมีพื้นที่เป้าหมายดําเนินงานใน ๗ จังหวัด ๑๑ ลุ่มน้ํา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔ ลุ่มน้ํา จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ลุ่มน้ํา จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลย จังหวัดละ ๑ ลุ่มน้ํา
พื้ นที่ รวม ๒,๘๗๔.๓๗ ตารางกิ โลเมตร หมู่ บ้ านเป้ าหมายจํ านวน ๑๒๙ หมู่ บ้ าน ๒๔,๕๓๔ ครั วเรื อน งบประมาณดํ าเนิ นการ
๑,๑๙๙.๗๓๖ ล้านบาท
๑.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโครงการฯ จัดทําแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบแผนแม่บท
โครงการฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เห็นควรเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลผลิตของชุมชน และการดําเนินโครงการด้านการเกษตรในพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ําลําธารควรส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์
เป็นหลัก เพื่อลดการใช้สารเคมี รวมทั้งการดําเนินงานควรพิจารณาเรื่องความสอดคล้องกับพระราชดําริเป็นสําคัญ ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. สําหรับงบประมาณในการดําเนินการตามแผนแม่บทโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน ๑๐๙,๒๖๖,๗๑๐ บาท ซึ่งหากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อดําเนินการเพิ่มเติม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อดําเนินการในโอกาสแรกก่อน และหากไม่เพียงพอและมีความจําเป็นเร่งด่วน ก็ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป
เห็นควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดการประชุมชลประทานโลก (World Irrigation Forum) ครั้งที่ ๒ และ
การประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ (International Executive Council Meeting) ครั้งที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๖-๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื้อหาการประชุมสรุปเป็นแถลงการณ์
การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นแนวทางของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทาน
และการระบายน้ํา (ICID) ในการพัฒนาด้านการชลประทานและการระบายน้ําในอนาคต โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ชลประทานและการระบายน้ําในการจัดการ ภายใต้หัวข้อ “ใช้พลังงานน้อย มีน้ําน้อย แต่ต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึ้น”
๒. การประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นการประชุม
เกี่ยวกับการบริหารงานของ ICID พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตหลักเกณฑ์และเนื้อหาของคณะกรรมการถาวรด้านวิชาการและ
ด้านองค์กรและยุทธศาสตร์ การมอบรางวัล Watsave รางวัลบทความดีเด่น และการประกาศรับรองโครงสร้างหรืออาคารชลประทาน
ที่มีความเก่าแก่ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยการทํานาแบบใช้น้ําน้อยหรือการทํานาเปียกสลับแห้งของประเทศไทยได้รับรางวัล Watsave Award
ประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๖ แสดงถึงความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ําของไทยในระดับสากล
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้การดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
งานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ให้ความสําคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการของผู้ ตรวจราชการ ประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual
Inspection Report : Fiscal Year 2016)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2016) ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ประกอบด้วย ๒ ประเด็นนโยบาย ดังนี้
๑.๑ ประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม คณะผู้ตรวจราชการ
ได้ตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาไม่สามารถก่อสร้างหรือเปิดดําเนินการได้ จํานวน ๑๘ แห่ง และการดําเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายของคณะผู้ตรวจราชการ
๑.๒ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตําบล คณะผู้ตรวจราชการได้ตรวจติดตามโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓ มาตรการ ประกอบด้วย
(๑) มาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (๒) การสนับสนุน
การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และ
(๓) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ตําบลละ ๕ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นนโยบาย
สําคัญและนโยบายเร่งด่วนนําข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากรายงานดังกล่าว สําหรับ
ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ซึ่ง
สํานักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แล้ว โดยในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสํานักงบประมาณได้นําข้อเท็จจริง
ด้านราคาในแต่ละพื้นที่มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น หากไม่สามารถจัดหาหรือดําเนินโครงการได้ภายในวงเงินที่สํานักงบประมาณ
อนุมัติ จังหวัดก็สามารถชี้แจงเหตุผลของข้อเท็จจริงและเร่งส่งรายละเอียดที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนเพิ่มเติม เพื่อให้สํานักงบประมาณพิจารณาทบทวนอนุมัติความเหมาะสมของ
ราคาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเห็นชอบผลการพิจารณาและมติ กพอ. ที่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ และการเพิ่ม
๙๑
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(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

วงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จากวงเงินเดิมตามสัญญา ๓๒๑,๕๐๖,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๒๙,๑๘๕,๑๖๙ ล้านบาท โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้ง
รับทราบผลการพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือกแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตประปาระยอง และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)
รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสํานักงบประมาณเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว มีแผนงานหรือ
แนวทางที่จะดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงานด้วย จะต้องพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากขยะที่ประกาศโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบในการกํากับการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง
ให้กรมชลประทานบรรจุโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําด้านอุปโภค-บริโภค ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อ
เสนอเป็นคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนจัดทําแผนระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐, พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ
แผนแม่บทรองรับตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ และขออนุมัติใช้งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ เพื่อกําหนดให้เป็นนโยบายรัฐบาล
โดยมีรายละเอียดมาตรการ/แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ อาทิ ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ
บูรณาการข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการเผา ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด
ในช่วงวิกฤต สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกและลดการเผาเศษวัสดุภาคการเกษตร สื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิงรุกให้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเป้าหมาย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติต่อไป
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น วงเงินรวม ๑๕๔.๓๗๓๓ ล้านบาท เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ปี ๒๕๖๐ โดยให้สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ขอทําความตกลง
ในรายละเอียดด้านงบประมาณตามขั้นตอนกับสํานักงบประมาณแทนจังหวัดดังกล่าว สําหรับการดําเนินงานในปีถัดไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มีโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จัดทําแผนการดําเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่าย และ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนต่อไป
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ง านของรั ฐ บาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะ
ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. เดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เช่น การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี
สถานการณ์เศรษฐกิจ การจัดทําแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวจากต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การน้อมนํา “ศาสตร์พระราชา” ไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อนําพาประเทศชาติและประชาชนให้มีความอยู่ดี กินดีอย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํา การวางมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร การขับเคลื่อนดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การประกาศเตือนภัยและ
เฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ภัยสุขภาพ โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคจากยุงลาย ไข้หวัดใหญ่
การเปิดประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๒ เรื่องบทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ การประชุม
อาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑ การดูแลปัญหาค่าครองชีพ เช่น การลดราคาสินค้า
ทั่วไทยกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี การตรวจสอบราคาสินค้าภายหลังการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา การจัดงาน “รวมใจ ช่วยไทย ลดรับ
ปีใหม่” การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๖ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์
การพัฒนา ICT ในประชาคมอาเซียน การสัมมนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์อุตสาหกรรมพลาสติก และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การบูรณาการด้านการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓”
๒. เดือนต่อไป (มกราคม ๒๕๖๐) เช่น การดําเนินการและความก้าวหน้าเรื่องการลดต้นทุนการผลิต โครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ความก้าวหน้า
การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ําและการวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การสัมมนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มยานยนต์
และผลิตภัณฑ์กลุ่มโรงแรม ความคืบหน้าการดําเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน) การดําเนินงานและความก้าวหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหา IUU และวางมาตรฐานการผลิต
และการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงให้มีประสิทธิภาพ ดัชนีทางการค้าและสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อ สถานการณ์ราคาสินค้า
โครงการลดภาระค่าครองชีพต่าง ๆ จากภาครัฐ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์ และการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรมและ SME 4.0”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ง านของรั ฐ บาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธาน
กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. เดือนที่ผ่านมา (ธันวาคม ๒๕๕๙) เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผลการดําเนินงานตาม Road Map
ระยะ ๓ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผลงานการบริหารราชการของรัฐบาล สถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
อุทกภัย การบริหารจัดการน้ํา การจัดงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ การจัดกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี การเผยแพร่ข่าวสารร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ โรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคที่พบบ่อยในช่วง
ฤดูหนาว การโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การดูแล
ปัญหาค่าครองชีพประชาชน และการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๖ ด้าน ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. เดือนต่อไป (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เช่น การดําเนินงานตาม Road Map ระยะ ๓ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การขับเคลื่อนองค์ความรู้
ด้านการเกษตรผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สถานการณ์น้ํา
การบริหารจัดการน้ําและมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การดําเนินการและความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาราคาข้าว มาตรการ
แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยว การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยง
ตลาดท้องถิ่นกับตลาดส่วนกลาง การส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โครงการติดตามและเฝ้าฟังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดผ่านสื่อสังคม การประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
จิตสํานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความคืบหน้าการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการปิดการจราจร
บนถนนพหลโยธิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
๑. การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด จํานวน ๙๔๖ โครงการ พบว่า
มีแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้มีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน
๑๑๔ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๑๐๓ ข้อ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ผิวถนนมีรอยแตกร้าว ไม่หยอดยางแอสฟัลต์ตลอดเส้นถนน ก.ธ.จ. มีมติให้ ก.ธ.จ. มหาสารคามแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการซ่อมแซมต่อไป
๒. การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด จํานวน ๒๖ โครงการ พบว่า มีแผนงาน/โครงการ
ที่ดําเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ก.ธ.จ. ได้มีข้อเสนอแนะให้จังหวัดรับไปดําเนินการ จํานวน ๓ ข้อ ซึ่งจังหวัดรับไปดําเนินการแล้ว
เช่น (๑) โครงการก่อสร้างถนนสาย กฎ ๓๐๖๒ แยก ทล. ๔๐๑-เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก.ธ.จ. มีมติให้ ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี
มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้ดําเนินการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟและไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณก่อสร้างเพิ่มเติม
(๒) โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณประโยชน์หนองโด ตําบลดอนหัน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งราษฎรไม่สามารถ
ใช้น้ําจากหนองโดเนื่องจากมีการขุดดินจากหนองน้ํา มีการร่อนทรายทําให้น้ําในหนองน้ําขุ่น ก.ธ.จ. มีมติให้จังหวัดขอนแก่นเร่งรัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดําเนินคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่อง
ร้องเรียน) พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ. จํานวน ๑๕ เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ ก.ธ.จ. ได้พิจารณาและมีมติเป็นข้อเสนอแนะให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการแก้ไข เช่น การแก้ไข
ปัญหากรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่ง ก.ธ.จ.
ได้มีหนังสือถึงนายอําเภอศรีเชียงใหม่ให้ไปหารือกับคณะกรรมการเพื่อผ่อนผันระยะเวลาการย้ายที่อยู่อาศัยให้เกินกว่า ๓๐ วัน
เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาที่อยู่ใหม่
๔. ผลการดําเนินงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การสอดส่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหน่วยงานของรัฐในจังหวัด และ (๒) การปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การติดตามการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการ
ดําเนินการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป นั้น ควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการติดตาม
๙๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

การดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวในภาพรวมให้ชัดเจน ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําหน้าที่
ในการติดตามการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด แล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง
๑.๑ ผลงานสะสมที่ทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๓๓
๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด (๑๒-๐๔๒.๗ ไร่) ให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรวมส่งมอบพื้นที่เสร็จเรียบร้อยซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๑๒๓-๑๕ ๗/๑๐ ไร่
๑.๓ ปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญ คือ ยังมีปัญหาอื่น เช่น การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ล่าช้า
๒. คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ ออกไปจํานวน ๔๒๑ วัน ยังไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้าง
ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก คือ ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา รวมทั้งได้ใช้เวลา
ในการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๖ เดือน และยังไม่แล้วเสร็จ ทําให้กระทบกับระยะเวลาการทํางานของผู้รับจ้างหลัก
[บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)] จึงเห็นควรแจ้งสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ให้เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบการแก้ ไ ขสั ญ ญาการบริ ห ารและดํ า เนิ น กิ จ การศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ ต ามความเห็ น ของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการบริหารและดําเนิน
กิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๙ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ตามความเห็นของเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อชี้แจงเพิ่มเติมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) ทั้งนี้ ให้กระทรวง
การคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า ความจําเป็นและเหมาะสม การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ที่ทางราชการและ
ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้ก ระทรวงการคลั งนําข้อสังเกตของสํานั กงานอัยการสูง สุดที่เห็น ว่า โครงการนี้ อาจอยู่ นอกขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของสัญญาเดิมที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะ
การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งให้นําสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการบริหารและดําเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ฉบับสมบูรณ์) ส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีการลงนามต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
รายงานการประเมินสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑๓ แห่ง และรายงานการประเมินสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ทางการศึกษา (สกสค.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยผลการประเมินองค์การมหาชนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในภาพรวม องค์การมหาชนฯ ทั้ง ๑๓ แห่ง มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย (คะแนนมากกว่า ๓.๐๐๐๐
คะแนนขึ้นไป) โดยหน่วยงานส่วนใหญ่มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (๔.๒๓๓๘ คะแนน) มีเพียง ๕ หน่วยงานที่มีระดับคะแนนต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ย สําหรับองค์การมหาชนฯ ที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และที่มีผลคะแนนรวมต่ําสุด
คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และจากการพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ
พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า มี ๖ หน่วยงานที่คะแนนเพิ่มขึ้น และมี ๕ หน่วยงานที่คะแนนลดลง โดยหน่วยงานที่มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส่วนหน่วยงานที่มีระดับคะแนนลดลงมากที่สุด คือ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการของผู้ ตรวจราชการ ประจํ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Annual
Inspection Report : Fiscal Year 2016)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2016) ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ประกอบด้วย ๒ ประเด็นนโยบาย ดังนี้
๑.๑ ประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม คณะผู้ตรวจราชการ
ได้ตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาไม่สามารถก่อสร้างหรือเปิดดําเนินการได้ จํานวน ๑๘ แห่ง และการดําเนินการของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายของคณะผู้ตรวจราชการ
๑.๒ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตําบล คณะผู้ตรวจราชการได้ตรวจติดตามโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓ มาตรการ ประกอบด้วย
(๑) มาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (๒) การสนับสนุน
การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และ
(๓) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ตําบลละ ๕ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นนโยบาย
สําคัญและนโยบายเร่งด่วนนําข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากรายงานดังกล่าว สําหรับ
ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล ซึ่ง
สํานักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แล้ว โดยในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสํานักงบประมาณได้นําข้อเท็จจริง
ด้านราคาในแต่ละพื้นที่มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น หากไม่สามารถจัดหาหรือดําเนินโครงการได้ภายในวงเงินที่สํานักงบประมาณ
อนุมัติ จังหวัดก็สามารถชี้แจงเหตุผลของข้อเท็จจริงและเร่งส่งรายละเอียดที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนเพิ่มเติม เพื่อให้สํานักงบประมาณพิจารณาทบทวนอนุมัติความเหมาะสมของ
ราคาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น โดยในการกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการฯ ได้พิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้
นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงดําเนินการตรวจราชการตามคําสั่งดังกล่าว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
๙๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมาย
การศึกษาและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินการเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์เพื่อติดตาม
สถานการณ์และเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี การจัดประชุมสุดยอดผู้นํา แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ การแก้ไข
ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
การมอบบ้านหลังใหม่ให้ชาวชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยากว่า ๖๐ หลังคาเรือน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร
ด้านช่างไฟฟ้าและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ทหารกองประจําการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคิดคํานวณและการอ่านออกเขียนได้
และการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจําปี ๒๕๕๙
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ การบริหารจัดการข้าว แผนส่งเสริมเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นการบริโภค การยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ปี ๒๕๖๐
มาตรการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไปจนถึงวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๐ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS ครั้งที่ ๗
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้แล้ว จํานวน ๑๗๘ ฉบับ และอยู่ระหว่างรอการบังคับใช้ จํานวน ๕ ฉบับ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จบภารกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) จบภารกิจ และส่งมอบการดําเนินการขับเคลื่อนในเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กชป.) และคณะที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป โดยหัวหน้า
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ให้ทุกคณะแยกงานออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ (๑) ฟังค์ชั่น (๒) บูรณาการ และ (๓) ปฏิรูปลงกล่อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทํางานใหม่ ตามที่ กขย. เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดําเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า
๑,๐๐๐ ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดําเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า
๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยพิจารณากลั่นกรองเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
โดยให้องค์การมหาชนดําเนินการขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงส่งเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมความเห็นของ
หน่วยงานข้างต้นเพื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อสังเกต
ของสํานักงบประมาณที่เห็นว่า โครงการขององค์การมหาชนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาต้องเป็นโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลา
การดําเนินงานโดยแน่ชัด อันมิใช่เป็นการบริหารงานตามปกติและการก่อสร้างอาคารสํานักงานของหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งโครงการ
ที่เสนอขออนุมัติควรมีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ และแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน และควรมีประมาณการค่าใช้จ่าย แหล่งเงินทั้งจากงบประมาณหรือแหล่งเงิน
อื่นใดที่ใช้ในการดําเนินการ และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ต่อไปด้วย
๓. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการลงทุนขององค์การมหาชน
ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงการจัดเตรียมโครงการของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เช่น ภาพรวมการดําเนินงาน
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาล ความจําเป็นของโครงการ ความเหมาะสมทางด้านกายภาพและเทคนิค
ความเหมาะสมทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ ความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการ และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) และซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและองค์การมหาชนทุกแห่งเพื่อถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จํานวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑.๒ เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด ๗๖ จั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติร าชการประจํ า ปี ข อง
กลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. สําหรับคําของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้รับจัดสรร
อีกประมาณ ๙๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการเสนอเป็นคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
๙๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้กลุ่มจังหวัดจัดทําแผนระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐, พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รองรับไว้ ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวง กรม รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความสํา คัญ กับการพัฒ นาในเชิง พื้นที่โดยนํา โครงการของกระทรวง กรม ภายใต้แผนพัฒนาจัง หวัดและกลุ่มจัง หวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปพิจารณาจัดทําคําของบประมาณ เพื่อให้การบูรณาการในระดับพื้นที่
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดําเนินการให้มีการนําสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการให้เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเอง ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นั้น ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการ
๑.๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดําเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปัจจุบันให้มีการพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน รวมทั้ง
ให้มีการพิจารณานําผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของไทยมาใช้ประโยชน์สําหรับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นด้วย
๑.๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของ
เกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพรต่อไป
๑.๑.๓ ให้ ทุกส่วนราชการจัดให้มีตู้ยาสมุนไพรประจําทุ กส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการใช้ ยาสมุนไพร
ให้แพร่หลาย
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยพิจารณากําหนดแนวทางการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นั้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการแจกจ่ายพันธุ์มะพร้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวเพิ่มมากขึ้นและป้องกัน
การขาดแคลนผลผลิตมะพร้าวในอนาคต รวมทั้งลดการนําเข้าผลผลิตมะพร้าวจากต่างประเทศด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปด้วย
๒.๒ ตามที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชน
เป็นจํานวนมาก นั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไปให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๒.๒.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เร่งรัดสรุปบทเรียนจากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การสร้างกระแสเพื่อให้เด็กนักเรียนชักชวนผู้ปกครองขับขี่ยานพาหนะ
ด้วยความปลอดภัย การสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาวินัยการจราจร การกําหนดให้ผู้ประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะตรวจตราสภาพรถและความพร้อมของผู้ขับขี่ การจัดทําประกันภัยรถยนต์และผู้โดยสาร การบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งการจับกุมและลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการ
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๒.๒.๒.๑ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีติดตามตําแหน่งยานพาหนะหรือ (Global Positioning System :
GPS) ในรถโดยสารสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”)
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล่าวและการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัยให้คณะรัฐมนตรี
ทราบภายใน ๑ เดือน
๒.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมความปลอดภัยการขับขี่รถโดยสารสาธารณะและ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบทลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
หรือผู้ขับขี่ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจสอบรถโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสาร
เกินจํานวน และการควบคุมการขับรถเกินเวลาที่กําหนดในมาตรฐานความปลอดภัย
๒.๒.๓ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการกําหนดมาตรการ
ทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นก๊าซธรรมชาติ
(NGV) รวมทั้งการใช้รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงแทนการใช้รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดพิจารณาแนวทางการลงทุนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และเร่งรัดการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
กับทางพิเศษศรีรัชเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังทิศเหนือได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการส่งเสริม
ให้มีการทําการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน โดยแนวทางการดําเนินการดังกล่าวอาจพิจารณานําปราชญ์ชาวบ้าน
เกษตรกรตัวอย่าง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างและร่วมดําเนินการกับเกษตรกรด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองรวมอยู่ด้วย นั้น ให้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณากําหนดกลไกการทํางานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน และให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศพิจารณากําหนดแนวทางในการคัดสรรบุคคลที่เป็น
คนดีและคนเก่งเข้ามาทํางานในระบบราชการและงานการเมือง
๒.๒ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับชํานาญการพิเศษ
ข้าราชการทหารและข้าราชการตํารวจที่มีตําแหน่งเทียบเท่า เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการให้มีการทํางานในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน
ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับทุนรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้
ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วกลับมาทํางานใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสํานักงาน ก.พ. และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ขยายผลถึงการกําหนดแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
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นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ กลับไปทํางานในภูมิภาคหรือภูมิลําเนาของ
ตน เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นของตนต่อไป
๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สะท้อนถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทําการสอนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ อาจศึกษาวิธีการ
ประเมินผลของต่างประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
แนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึง
การแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาด โดยใช้กลไกประชารัฐที่มีภาคเอกชนมาร่วมดําเนินการ เช่น การจับคู่ธุรกิจกับเยาวชน
ที่มีความรู้ ความสามารถ การกําหนดมาตรการสนับสนุนผู้เริ่มทําธุรกิจ (New Startup) นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาต่อยอดและการแปลงนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีคิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน
เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจําอําเภอ และ (๒) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน
เช่น รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ให้นําผลการฝึกอบรมของบุคลากรดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมิน
และกําหนดเป็นคุณสมบัติในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในอนาคตด้วย
๒.๒ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มีข้อสั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๕๙ และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB 2016)] มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยเสียหาย นั้น ให้กระทรวงแรงงานเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากกรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทัวร์ศูนย์เหรียญ
ที่ปิดกิจการไปแล้ว
๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยของรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถสองชั้น) ทั้งในด้านมาตรฐานของ
รถโดยสาร มาตรฐานการตรวจสภาพรถ การกํากับดูแลผู้ขับรถ และมาตรฐานการบํารุงรักษารถ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้สํารวจและดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสําหรับผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการเยี ย วยาให้ แ ก่ ข้ า ราชการทหารผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากความเหลื่ อ มล้ํ า ของอั ตราเงิ นเดื อ น
(กระทรวงกลาโหม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ําของอัตรา
เงินเดือน โดยการปรับเพดานอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารให้เท่ากับเพดานอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ที่ได้ปรับสูงขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามมติ
คณะกรรมการข้าราชการทหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
๒. สํ าหรั บภาระค่า ใช้ จ่ ายในการเยี ยวยาให้ แก่ ข้าราชการทหารที่ จะเกิ ดขึ้น ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้
กระทรวงกลาโหมเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทนพิเศษ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือ น
(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ําของอัตรา
เงินเดือน โดยการปรับเพดานอัตราเงินเดือนของข้าราชการตํารวจให้เท่ากับเพดานอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ได้ปรับสูงขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามมติ
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ
๒. สําหรับภาระค่าใช้จ่ายในการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตํารวจที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขั้นตอน
ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ เป็น “โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์” เพื่อให้เป็นไปตามชื่อที่ได้ขอพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร
กระทรวงการคลั ง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการและอํ า นาจหน้ า ที่ ข องกรมสรรพากร กระทรวงการคลั ง
ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สํา นัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตรวจพิจ ารณาแล้ว มีส าระสํา คัญ เป็น การแก้ไ ขเพิ ่ม เติม กฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของสํานักศิลปากรที่ ๑-๑๕ โดยยุบเลิกสํานักศิลปากรที่ ๗ น่าน สํานักศิลปากรที่ ๑๐
๑๐๒ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ร้อยเอ็ด และสํานักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและอัตรากําลังคน อันจะทําให้การปฏิบัติ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อจัดตั้งสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะได้นําร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมการพั ฒ นาระบบราชการ ประกอบด้ ว ย เป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย
สถานภาพของระบบราชการไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานภาครัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร
กําลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี ในส่วนของงบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ ตลอดจน
ผลการประเมินภาพรวม ซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ทําการประเมินโดยองค์กรในระดับ
นานาชาติ
๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในกํากับของฝ่ายบริหาร ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม และผลที่เกิดจากการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความร่วมมือ
ระหว่างสํานักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลแสดงโครงสร้าง อัตรากําลัง งบประมาณ และงบแสดงฐานะ
การเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ประกอบด้วย
ผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
๑.๒ กรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency
Initiative : CoST) ประกอบด้วยการพิจารณาคัดเลือกโครงการ การเปิดเผยข้อมูลโครงการ ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล คณะทํางาน
ตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และการประเมินผล
๒. สําหรับงบประมาณดําเนินการ ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) สู่การปฏิบัติ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งการกํ าหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการเพื่ อส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการก่ อสร้ างภาครั ฐ (CoST
Committee) ที่มาจากทุกภาคส่วนควรกําหนดให้เหมาะสมและไม่ขัดกับหลักความมีส่วนได้เสีย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ดําเนินการ
๓.๑ พิจารณาดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
ในลักษณะเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต เช่น การซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก่อนการดําเนิน
โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนในภายหลังซึ่งอาจส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้าได้
๓.๒ ประสานการดําเนินการกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในปัจจุบันเพื่อให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) รวมทั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้มีความเหมาะสม
๓.๓ ประสานการดํ า เนิ น การกั บ คณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (Anti-Corruption
Committee) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และระบบ
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ให้ประชาชนเข้าใจในรายละเอียดของการดําเนินการดังกล่าว
๓.๔ รายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติทราบทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อกํากับดูแล
การดําเนินการในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวง
ศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง เพียงคณะเดียว
และให้มีการเกลี่ยอัตรากําลังในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
อันจะทําให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สั่ง ณ
วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจําปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจําปี ๒๕๕๙
ในอัตราไม่เกิน ๙,๑๙๔ คน โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๑.๑ ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จํานวน ๓๐๑,๒๗๖ คน
คิดเป็นอัตราไม่เกิน ๗,๕๓๒ คน
๑.๒ ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิ บั ติง านด้ า นยาเสพติ ดดี เด่ น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ ๐.๕ ของเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติง านเกื้ อกู ล ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จํ า นวน
๓๓๒,๓๒๘ คน คิดเป็นอัตราไม่เกิน ๑,๖๖๒ คน
๒. สําหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ
ต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ
ข้าราชการเป็นลําดับต่อไป

๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐๔ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งภาพรวมสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๖๒,๙๐๕ ครั้ง รวมจํานวน ๙๘,๔๖๙ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
มากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรําคาญ รองลงมาคือ แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน แจ้งเบาะแสการลักลอบ
จําหน่ายและเสพยาเสพติด การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐในประเด็นที่หลากหลาย และขอให้แก้ไข
ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามลําดับ ทั้งนี้ สามารถดําเนินการจนได้ข้อยุติ จํานวน ๘๗,๘๓๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ และ
อยู่ระหว่างการดําเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑๐,๖๓๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๐ ตามที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญแก่การเร่งรัดการดําเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติ-ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับมติ-ข้อสั่งการของ คตช. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีมติ-ข้อสั่งการที่สําคัญ เช่น (๑) รับทราบ
การปรับเปลี่ยนบุคคลตามองค์ประกอบของ คตช. ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขบุคคลตาม
องค์ประกอบ คตช. ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๒) รับทราบผลการดําเนินงานของ คตช. ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและสร้าง
การรับรู้ (๓) รับทราบผลการดําเนินการของ คตช. ด้านการป้องกันการทุจริต (๔) รับทราบผลการดําเนินการด้านการปราบปราม
การทุจริตโดยศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และ (๕) เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อม
และประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันที่เห็นชอบให้มีการดําเนินการเพื่อยกระดับดัชนีตัวชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย เป็นต้น
๒. ในส่วนของมติที่ ๕ ข้อ ๓.๖.๓.๕ (๒) เกี่ยวกับการนําข้อมูลงบประมาณขึ้นเว็บไซต์ ให้ดําเนินการจัดทําข้อมูล
งบประมาณขึ้นเว็บไซต์ในรูปแบบตาราง PDF ในส่วนของข้อมูลสําคัญตามโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทั้งนี้ การนํา
ข้อมูลงบประมาณขึ้นเว็บไซต์ในรูปแบบตาราง PDF ไม่ใช่ Excel เพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจําปี

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ซึ่งอาจนําไปใช้ในทางมิชอบหรือกระทําการทุจริตได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจําเป็นต้องใช้ตาราง Excel ให้ประสานกับ
สํานักงบประมาณเป็นกรณีเฉพาะรายโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๑๐๖ กองบริหารงานสารสนเทศ





  

    

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จํานวน ๑๑ แห่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๑๐ ฉบับ มีสาระสําคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดดําเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้ว
นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้รับข้อสังเกตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรกําหนดแนวทางการกําหนดเครื่องแบบ
ขององค์การมหาชนเพื่อให้การกําหนดเครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอ มีผลงานที่สําคัญ ดังนี้
๑. การให้คําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ดําเนินการ
พิจารณาตามคําขอของประชาชนที่ยื่นเข้ามาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งสิ้น ๘ เรื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (๒) ร่างกฎหมายว่าด้วยผังเมือง (๓) ร่างกฎหมาย
ว่าด้วยปิโตรเลียม (๔) แนวทางการปฏิรูปกฎหมายข้าวและชาวนา (๕) กรณีขอให้หน่วยงานรัฐยุติการกระทําที่ขัดหลักความยุติธรรม
และคืนความเป็นธรรม เยียวยาความเสียหาย และคุ้มครองสิทธิให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (๖) ร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
(๗) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (๘) ร่างพระราชบัญญัติจังหวัดปกครอง
ตนเอง พ.ศ. ....
๒. ผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในฐานะหน่วยงานสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย ได้วางกรอบยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย (๒) การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (๓) การพัฒนาองค์ความรู้ และ (๔) การสร้างความพร้อมและพัฒนาองค์กร
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ แผนปฏิบัติการ
เผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และแบบตรวจสอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ตามมติคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน
กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ
๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายจัดส่งแบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ให้สํานักงานกิจการยุติธรรมเมื่อกฎหมายนั้น ๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงาน ดังนี้
๑. ตามทีไ่ ด้มีมติร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบหลักการ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น นายกรัฐมนตรีได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ชี้แจงและประสานเกี่ยวกับ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขเหตุผลประกอบร่างรัฐธรรมนูญ ร่างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๔ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อดําเนินการต่อไป
๓. นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีสาระสําคัญเป็นการเพิ่มวิธีการเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
และสะพานโดยการชําระเงินผ่านบัตรอัตโนมัติเพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ประชาชน
ผู้ใช้ยานยนตร์จากเดิมที่ให้ชําระด้วยเงินสดเท่านั้น ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๑๐๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกํากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จํานวน ๓ ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอแก้ไขเอกสาร บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยตัดหลักการในข้อ ๑ เกี่ยวกับบทนิยามความว่า
“รัฐมนตรี” และข้อ ๒ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการ รวมทั้งข้อ ๖ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเอกสารมีความคลาดเคลื่อน
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๓ ฉบับ มีสาระสําคัญเพื่อเพิ่มองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และเพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุน
และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการทบทวนจํานวนองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย การให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
กีฬาแห่งชาติต้องรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา รวมทั้งการโอน
บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ พนักงานและลูกจ้างของกองทุนกีฬามวยและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพไปเป็น
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งพลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันภายในกําหนดเวลาต่อไป
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประสานงานกับเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในประเด็นการพิจารณายกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้บทบัญญัติ
ของกฎหมายซ้ําซ้อนกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสําอาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสําอาง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็น
การปรับปรุงค่าธรรมเนียมสําหรับคําขอจดแจ้ง ใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขาย ใบรับจดแจ้งการนําเข้าเพื่อขาย ใบรับจดแจ้งการรับจ้างผลิต
ใบแทนใบรับจดแจ้ง คําขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งหนังสือรับรองต่าง ๆ การขอความเห็นการใช้ฉลาก การขอความเห็น
การโฆษณา การต่ออายุใบรับจดแจ้งประเภทนั้น ๆ และคําขออื่น ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงกลาโหม
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้กระทําได้โดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา และเพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๓ ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ยกเว้นในส่วนของการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และ
การแก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง
การกํากับดูแลสหกรณ์ให้มีความอิสระและคล่องตัว การกําหนดอํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการออกเกณฑ์ความมั่นคงทางการเงิน
ให้ชัดเจน การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการสหกรณ์สามารถดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ให้มีความชัดเจน การกําหนดให้ทุน ทรัพย์สิน
หนี้สินและงบประมาณของกองทุนพัฒนาสหกรณ์เดิมมาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
พิจารณาภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เหมาะสมและชัดเจน
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๓. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เห็นควรให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพทาง
การเงินให้สหกรณ์ได้ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขควบคู่ไปด้วย และเร่งปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลสหกรณ์
โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยปรับปรุงกรอบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล
เพื่อให้มีกระบวนการกํากับตรวจสอบที่รัดกุม เพื่อกํากับดูแลความเสี่ยงของสหกรณ์โดยเฉพาะที่ทําธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้อง
กับปรัชญาการดําเนินการของสหกรณ์ อีกทั้งการแก้ไขกฎหมายควรจะครอบคลุมเรื่องที่สําคัญเพื่อให้มีการปฏิรูประบบสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การกํากับดูแลสหกรณ์การเงินจะมีหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากการกํากับ
ดูแลสหกรณ์โดยทั่วไป จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๔. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดําเนินการยกร่าง
กฎหมาย รวมทั้งกําหนดกลไกและแนวทางในการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในลักษณะเดียวกันกับ
การกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ รวมทั้งพิจารณาความจําเป็น
ในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และการแก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมาย
การศึกษาและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ

๑๑๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
อํานาจในการกระทํากิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ได้มีการยกเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรเพิ่มเติมหลักการ
ในการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ในครั้งนี้ โดยให้ตัดรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ที่กําหนดให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งในส่วนกรรมการโดยตําแหน่งที่ขัด
หลักธรรมาภิบาลที่ดี กล่าวคือ กรรมการโดยตําแหน่งต้องไม่เป็นผู้กํากับดูแลรายสาขา (regulator) ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อสร้างความชัดเจนในทางปฏิบัติ
แก่ผู้ส่งออก ผู้ลงทุน ธนาคารของผู้ส่งออกหรือของผู้ลงทุน รวมถึงสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ที่จะทําธุรกรรมด้านการประกันกับธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยไปดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเสนอแผน กรอบสาระสําคัญ และระยะเวลาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ของส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการเสนอ
กฎหมายลําดับรอง และการเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสําคัญ] มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นควรมีกรอบ
สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองนั้น ๆ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการจัดทํากรอบ
สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองเพิ่มเติมในการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติด้วย
เว้นแต่เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มัติหลั ก การร่ างกฎกระทรวงการขอจดทะเบี ยนและการรั บจดทะเบี ยนท่ า เที ยบเรือประมง (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเงื่อนไขในการยื่นหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภายหลังจากวันที่ได้จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข
ที่เห็นควรให้พิจารณาในกรณีที่ท่าเทียบเรือประมงที่ขอจดทะเบียนเป็นสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ด้วย รวมทั้งการกําหนดให้ผู้ที่ได้จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ตามกฎกระทรวง
การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้ว จะต้องยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ท่าเทียบเรือประมง ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น อาจเป็นการเร่งรัดผู้ที่ได้รับจดทะเบียนมากเกินไป จึงเห็นควร
ขยายระยะเวลาเพื่อให้ผู้ที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานฯ ได้เตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบ
เรือประมงดังกล่าว หรือกําหนดเป็นช่วงระยะเวลาภายหลังที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกรมประมงกําหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง
ตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วและเร่งรัดการเสนอกฎหมายลําดับรองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกําหนดดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน กพยช. เสนอ โดยกําหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ แนวทางที่ ๑ การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสํานึกรักความยุติธรรม
๑.๒ แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การกําหนดให้มี “ค่านิยมร่วมของบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม” และการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
และให้ กพยช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงาน ก.พ.ร. อาทิ ควรมีการฝึกอบรมในหลักสูตรก่อนการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งรวมถึงการศึกษาดูงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ทั้ง ๒๐ หน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสังเกตการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นถูกต้องตรงกัน รวมทั้งการกําหนดให้มี “ค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” และการกําหนด
หน่วยงานกลางในการจัดทําหลักสูตรและดําเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ควรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในลักษณะบูรณาการอย่างแท้จริง เพื่อให้มีความครบถ้วนและครอบคลุมในทุกมิติงานที่เกี่ยวข้อง
และไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินการและการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินโครงการหรือจัดทําหลักสูตร
การศึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง กรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ
สํานักงบประมาณใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป ตามมติคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ โดยกรอบการวิจัยแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ประกอบด้วย
๑.๑ การวิจัยสํารวจความจําเป็นและความต้องการนวัตกรรมทางกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพลวัต
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๑๑๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑.๒ การวิจัยประสิทธิภาพของขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยศึกษาด้านการนํากฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
๑.๓ การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม
๑.๔ การวิจัยนวัตกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์
ต่อการอํานวยความยุติธรรม และการคลี่คลายคดี
๑.๕ การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม
๑.๖ การวิจัยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การรองรับ
การเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน
๒. ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางหรือรูปแบบ
ที่จะนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยตามกรอบดังกล่าวบูรณาการการดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม รวมทั้งรับความเห็น
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เห็นควรเพิ่มเติมเรื่องของกฎหมายที่มีความซ้ําซ้อนเป็นภาระ ล้าสมัย และมีปัญหาในการบังคับใช้
เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรกําหนดกรอบวิจัยฯ เพิ่มเติม เช่น การศึกษาและพัฒนา
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-court) ประสิทธิภาพการใช้กฎหมายของผู้มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมาย สภาพปัญหา ความต้องการ
และความสะดวกของประชาชนในการใช้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม แนวทางและความเป็นไปได้ในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานระบบการบังคับคดีทั้งคดีแพ่งและพาณิชย์
โครงสร้างของระบบการสอนกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรให้ความสําคัญเฉพาะการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ควรมีการพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการกับประชาชนภายในประเทศด้วย ตลอดจนควรศึกษาปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ควรมีการทบทวนเรื่องผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์กับ
กระบวนการยุติธรรมอย่างรอบคอบกว่าในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีอาญา
ที่มีความสําคัญ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

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

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๓


   

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
จํานวนเรื่อง
๘๐
๖๐

๕๑

๔๘

๔ ม.ค.

๑๐ ม.ค.

๕๕

๖๓

๕๕

๔๐
๒๐
๐
๑๗ ม.ค.

๒๔ ม.ค.

๓๑ ม.ค.

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
จํานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๔๐๘

๔๒๔

๓๕๕
๓๓๒
๓๑๙ ๓๒๖ ๓๒๓
๓๒๐
๓๐๖
๒๙๑
๒๗๗
๒๗๗
๒๓๘ ๒๖๕๒๓๙ ๒๗๒
๒๓๘
๒๔๔๒๒๕ ๒๓๙ ๒๓๓ ๒๖๖
๒๓๖
๒๓๓
๒๓๓
๑๙๘
๑๙๗
๓๔๒

๑๐๘

๐
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๖๐

เดือน

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๗๑ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๘๐ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๘๐ เรื่อง (๖๖.๑๘ %)

ป, 5
วาระประธานแจ้
ง ๕ เรื่อง (๑.๘๔ %)

180

อ, 16่น ๆ ๑๖ เรื่อง (๕.๘๘ %)
วาระอื

วาระเพื่อพิจารณา ๗๑ เรื่อง (๒๖.๑๐ %)

––

71

รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ เรื่อง

๑๑๕ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๕๑ เรื่อง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๗๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๕๕ เรื่อง วาระจร ๑๖ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ ๑๘๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๔๐ เรื่อง วาระจร ๔๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง
๑๕๐
๑๐๐
๕๐

วาระปกติ

๑๔๐

วาระจร

๕๕

๔๐
๑๖
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๕๑ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๗๒ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
รล.
ศย.
สกช.
พศ.
สว.
ตช.
ดท.
สลธ.คสช.
สวรส.
ป.ป.ท.
คปก.

๗๙

๖
๑๓

๖
๗

๔

๕
๕
๔

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑

๐

๑๓

๘
๑๐
๙

๗

๔

๔
๓
๔

๒๓

๑๘

๑๔

๑๒

๗

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ เรื่อง

๑๑๗ กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

๗๐

๘๐ จํานวนเรื่อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีทจี่ ําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๒๘ เรื่อง
๘๓.๘๒ %
เรื่องกฎหมาย
๔๔ เรื่อง
๑๖.๑๘ %

รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๖๕ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๐๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
๑๖๕ เรื่อง
165
๖๐.๖๖ %
60.66%

เรืไม่่อสงทีอดคล้
่ไม่สอดคล้
องกับอง
กันโยบายรั
บนโยบายรั
ฐบาล
ฐบาล
๑๐๗
107เรื่อง
๓๙.๓๔
39.34%%

รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๑๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๕๖

๖๐
๓๗

๔๐

๒๘
๑๗

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

๑๑

๗

(๔)

(๕)

๑
(๑)

(๒)

(๓)

(๖)

๕

๕

(๗)

(๘)

๑๕

๑๑
(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ/ด้าน

๑๑๙ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๘๐

๖๕

๖๐
๔๐

๔๐

๓๙
๑๕

๒๐
๐

(๑)

(๒)

(๓)

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

(๔)

๒๔
๑๐
(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ/ด้าน

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ
ภาคเหนือ
จํานวน ๓ เรื่อง
๓๗.๕๐ %

ภาคกลาง
จํานวน ๑ เรื่อง
๑๒.๕๐ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑ เรื่อง
๑๒.๕๐ %

ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง
๑๒.๕๐ %
ภาคตะวันออก
จํานวน ๒ เรื่อง
๒๕.๐๐ %

รวมทั้งสิ้น ๘ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๔ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๒๐
๑๖
๑๔ ๑๒
๑๓ ๗ ๙
๒๐ ๑๓
๙
๗
๖
๗
๔
๔ ๒ ๔ ๒ ๒
๔
๑๐
๔
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส.

หน่วยงาน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีจํานวน
๒ คณะ ดังนี้
คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (COST Committee)
คณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๒๑ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.
๒.
๓.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กฎหมายสํ า คั ญ ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง หรื อ
ยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ [ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกํากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จํานวน ๓ ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุน
กีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
๓๓๐๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๓๓๑๕/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๓๑๑๗/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๓๐๙๓/๖๐ [๒๔/๐๑/๒๕๖๐]
๒๐๙๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๒๒๒๗/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๒๓๖๕/๖๐ [๑๗/๐๑/๒๕๖๐]
๑๗๐๑/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๑๖๓๐/๖๐ [๑๐/๐๑/๒๕๖๐]
๒๒๑/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๔๗๘/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๓๙๖/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]
๔๔๕/๖๐ [๐๔/๐๑/๒๕๖๐]

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

ฉบับ
๓๖
๓๖
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีจํานวน ๖๓ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

๑๒๓ กองบริหารงานสารสนเทศ

รัฐ
พระราช พระราช พระราช
ธรรมนูญ บัญญัติ กําหนด กฤษฎีกา

๑

๑
๑
๔

๑

๖

๑
๓

กฎ
กระทรวง

ระเบียบ

ประกาศ

๑๐

๑

๑
๑

๒

๑
๑
๑

๒

๑
๑๑

๑

๒
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑๗

๑

๑๐

๒๙

๑

๑
๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
รล.
ศย.
สกช.
พศ.
สว.
ตช.
สลธ.คสช.
สวรส.
ป.ป.ท.
คปก.

ชื่อเต็ม
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม
สภากาชาดไทย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒๔

