คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้ง เป็น ต้น ดังนั้น มติคณะรัฐ มนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพ
สะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา
ดัง กล่า วมีม ติคณะรัฐ มนตรีที่สํา คัญ ที่ส อดคล้องกับ นโยบายของรัฐ บาล เช่น รายงานสถานการณ์น้ํา และ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาด
ของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)
และ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๔ ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์
ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้
แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มิถุนายน ๒๕๕๘

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ บริเวณพื้นที่ของกองทัพบก ในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
การกาหนดให้ มีพระบิ ดาแห่ งการแพทย์ แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยแห่งชาติ
รายงานผลการจั ดงานมหกรรมวั ฒนธรรมรัตนโกสิ นทร์ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี
กรุงรัตนโกสินทร์"
แผนงานโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า
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๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สมาพันธรั ฐสวิส ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th World Water Forum)
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๑
รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม IISS Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๑๔
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้อง
ขออนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ....

-๒ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอินเดีย ฉบับแก้ไข
ขอความเห็ นชอบให้รั ฐบาลไทยเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ
การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗
(7th Economic Corridor Forum) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุ ภูมิภาคลุ่ มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับ
รัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (Joint Ministerial
Statement)
วีดิทัศน์ภารกิจด้านการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สรุปภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชา
อนามัยโลก สมัยที่ ๖๘
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๔
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ในกรอบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านการคมนาคมขนส่ งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
ผลการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย
การขอความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจฉบับทบทวน ว่าด้วยการก่อตั้ง
มูลนิธิอาเซียน
เอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๒ ของสัญญาการให้ (Grant Contract)
การดาเนินความสัมพันธ์กับภายนอกของสหภาพยุโรปภายใต้ความตกลง ให้ความสนับสนุน
ด้านการเงินในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป
(ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE)
การลงนามร่างความตกลงยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ
ที่ได้ รั บอนุ ญาตระหว่างกรมศุลกากรแห่ งราชอาณาจักรไทยและเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕
สรุปผลการประชุม 2015 OSCE-Asian Conference ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ผลการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมไทย–เวียดนาม
ผลการประชุมความร่ วมมือระบบรางระดับรัฐมนตรี ระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
แห่งญี่ปุ่น
แถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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-๓ผลการหารื ออย่างไม่เป็นทางการระดับรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ไทย–ลาว
ผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย-เวียดนาม
การช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
แก่ประเทศเนปาลในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว
การช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่
ประเทศเนปาล
การช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากประเทศเยเมน
ผลการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลี
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสิ นค้า
ที่ต้องห้ามส่งออกไปและนาเข้ามาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
พ.ศ. ....
การประชุมผู้ น ายุ ทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy :
ACMECS) ครั้งที่ ๖
ร่ างหนั งสื อแลกเปลี่ ยนและร่ างความตกลงเพื่ อด าเนิ นโครงการ Competition
Policy and Law in ASEAN Phase II
ขออนุ มัติการประชุมเชิงปฏิบั ติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลั กดัน
แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ (International
Seminar Workshop on the Implementation of United Nations Guiding
Principles on Alternative Development-UNGPs on AD หรือ International
Conference on Alternative Development2 : ICAD2)
ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมา
รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนโยบาย
ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายงานผลการประชุม 22nd Intergovernmental Meeting of the Coordinating
Body on the Seas of East Asia (COBSEA IGM)
สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
ครั้งที่ ๔๘
การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา
ร่างความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งราชอาณาจักรไทย และสมาคมอนุรักษ์
สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การขยายเวลาความร่วมมือในด้านการวิจัย
และอนุรักษ์หมีแพนด้า
ท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย
ครั้งที่ ๒
ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี
ไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๗

๒๐๙๖๐/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๑๖

๒๑๑๒๘/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๘๐๒/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๑๗
๑๗

๒๒๑๑๕/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๑๘

๒๐๘๓๔/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๑๙๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๘๓๐/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๒๔๗/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๑๘
๑๙
๑๙
๒๐

๒๐๘๔๓/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๒๐

๒๑๑๕๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๒๑

๒๑๔๕๔/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๒๑

๒๑๑๔๒/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๗๒๒/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๒
๒๒

๒๑๗๓๑/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๓

๒๑๗๕๑/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๓

๒๑๘๗๔/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๘๕๑/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๔
๒๔

๒๑๘๘๙/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๕

๒๒๐๕๑/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๖

-๔๒๒๐๗๖/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๖

๒๒๐๘๒/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๒๗

ว ๑๘๙/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๒๗

๒๒๗๕๓/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๒๘

๒๒๘๘๘/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๒๘

๒๒๘๐๘/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๒๙

๒๒๘๑๕/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๒๙

๒๒๘๐๐/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๓๐

๒๐๑๗๑/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่งของปี ๒๕๕๘
รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุก ๒๑๒๙๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี "ปทุมธานีโมเดล"
ขออนุมัติการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา ๒๑๓๓๓/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และอนุมัติกรอบ
แผนงานและงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดาริ

๓๑
๓๑

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๓๙ (39th Session of the World Heritage Committee) ระหว่างวันที่
๒๘ มิถุนายน-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัย
(Significant Safety Concern : SSC)
การจั ด ท าหนั ง สื อสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ ความสั มพั น ธ์ ระหว่ างประเทศหรื อ องค์ ก าร
ระหว่างประเทศ
รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสานักงานกลางเพื่อการควบคุม
ยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้า
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิด
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗
(7th Economic Corridor Forum: ECF-7) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
การจัดทาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและ
การออกแบบนิ ทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์
การติ ดตามคื นและการส่ งคื นซึ่ งทรั พย์ สิ นทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิ ลปะ และ
ประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้นโจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
การลงนามในข้อตกลงการดาเนินงานกับกองทุนโลก (The Global Fund) สาหรับ
โครงการยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรค พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙
ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจานงสามฝ่าย ระหว่างไทย เมียนมา และญี่ปุ่น เกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

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

๓๒

-๕๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ๒๑๓๔๖/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่โครงการรวมใจไทย
ต้านค้ามนุษย์)

๓๓

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ว ๑๔๔/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
ปี ๒๕๕๖
ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ว ๑๖๐/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ในการทางาน

๓๓
๓๔

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา

๑๙๙๔๗/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]

๓๖

-๖๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนปฏิ บั ติการเกี่ยวกั บการคุ้มครองและส่ งเสริมศิลปวั ฒนธรรมและภู มิปัญญา ๒๑๙๗๑/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
ท้องถิ่น

๓๗

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อ นบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ าระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ๒๐๒๒๕/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒
รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค ๒๒๐๙๐/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
ทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ;
MERS)

๓๘
๓๙

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
สรุป ผลการดาเนิ นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๙๓๒๙/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๙๓๔๗/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

๓๙
๔๐

-๗ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ ๑๙๓๙๖/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
ป่าชายเลนเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการโครงการศึกษาและออกแบบ
ก่อสร้างสะพาน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเลียบชายฝั่งทะเล ในเขตผังเมืองรวม
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๔๐

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘
โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรี
ปี ๒๕๕๘
รายงานผลความคืบหน้ามาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๘
ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

๑๙๐๐๕/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๗๑๒/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๓๘๘/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๔๒
๔๒
๔๓

๒๑๗๔๕/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๔๓

๒๑๗๕๗/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๗๙๘/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๔๔
๔๔

๑๙๕๗๑/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๔๕

ว ๑๓๗/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๖๓/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๕๖/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๔๕
๔๖
๔๖

๒๒๘๒๒/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๘๘/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๔๖
๔๗

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อ นโยบายงบประมาณกระตุ้ นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
การรายงานรายการรายจ่ ายลงทุน ที่ มีง บประมาณตั้ งแต่ ๕๐ ล้ า นบาทขึ้น ไป
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขออนุมัติดาเนินการต่อโครงการ/รายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาท
ขึ้นไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ

-๘๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๑๘๙๔๓/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๔๗

๑๙๓๑๔/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๔๘

๒๐๘๔๐/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๔๙

๒๐๗๐๐/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๔๙

๒๒๑๐๘/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๕๐

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่ง ๒๒๘๗๔/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ....

๕๑

รายงานสรุปผลดาเนินงานการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
รายงานผลการจั ด งาน "เทศกาลผั ก ผลไม้ ไ ทยคุ ณภาพ" ระหว่ า งวั น ที่ ๖-๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘
สรุปผลการดาเนินการลดค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ และแนวทางการดาเนินการ
ควบคุมค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
กรณีเกษตรกรภาคใต้ที่เพาะปลูกในช่วงเวลาหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓ เดือน
และกรณีรายชื่อเกษตรกรตกหล่น

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
สรุปผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๘)
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘)
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
สรุปผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๙๓๒๔/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๕๑

ว ๑๔๙/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๗๒๔/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๕๒
๕๒

๒๓๐๓๗/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๕๓

๒๑๐๗๘/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๐๗๕/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๐๘๔/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๗๔๙/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๕๔
๕๔
๕๔
๕๕

๒๐๘๖๒/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๕๕

๒๒๘๙๗/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๕๖

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้า ท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
สถานการณ์น้าท่วมกรุงเทพมหานคร
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาสาหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง
รายงานสถานการณ์น้าและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
มาตรการช่วยเหลือสาหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน จานวน ๒๐ ฉบับ
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)

-๙๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๒๐๑๖๘/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]

๕๗

๒๐๑๘๒/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]

๕๗

๒๐๘๙๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๐๙๒/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๗๕๓/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๙๘๓/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๗๖๕/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๕๘
๕๘
๕๙
๕๙
๖๐

๒๒๑๐๐/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๖๑

๑๙๒๘๗/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๖๑

๒๑๑๓๕/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๒๙๒/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๗๔๗/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๖๒
๖๓
๖๓

ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชาระค่าธรรมเนียม ๒๐๔๐๔/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
สาหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๔

การจัดทาแผนงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการลงทุนด้านคมนาคม
ขนส่ง
เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นสาหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
ระยะที่ ๒
การจัดทาแผนงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง
รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒
การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ประจาปี ๒๕๕๘
ผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อรังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ งานสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

๖.

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพธุ ร กิ จ สิ น ค้ า และบริ ก ารฮาลาล
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
การดาเนินงานด้านผังเมืองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน ๒๕๕๘

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

- ๑๐ รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการค้ าประกั น สิ น เชื่ อ ในลั ก ษณะ Portfolio ๒๑๑๒๓/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
Guarantee Scheme ระยะที่ ๕
๒๑๑๘๕/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๖๔
๖๔

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๒๑๕๕๒/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๖๕

ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้าเมย ๑๙๓๓๕/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
แห่งที่ ๒ ของกรมทางหลวง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา ๒๐๙๔๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)
ครั้งที่ ๓
ขอความเห็ น ชอบในการดาเนิ น การจั ดท าความตกลงด้ านการขนส่ งทางถนน ๒๓๐๔๑/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
ระหว่างประเทศ

๖๖

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๖๖

๖๗

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
การประชุมเพื่อติดตามความคืบ หน้าเกี่ย วกับการลงทุนภาคเอกชนเขตพัฒ นา ว(ล) ๑๙๑๓๐/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
เศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการลงทุนเขตธุรกิจ
ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศ ๒๒๗๑๒/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
เพื่อนบ้านและผลการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ๔ ภูมิภาค

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

๖๘
๖๙

- ๑๑ ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มี โครงสร้ างพื นฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และ ๒๐๘๗๔/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. ....

๗๒

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
ขอความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ๒๑๓๕๒/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ในผืนป่าตะวันตก (Strengthening Capacity and Incentives for Wildlife Conservation
in the Western Forest Complex)
การปรับปรุงเพิ่มเติมร่างแผนขับเคลื่อน (Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ๒๒๘๘๓/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

๗๒

๗๓

๙.๒ ส่ ง เสริม การอนุ รั ก ษ์แ ละใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. ตามข้อสั่งการ ๒๒๖๙๑/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
ของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๗๓

- ๑๒ ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
๒๑๓๖๓/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....
ขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนด ๒๑๑๖๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ให้อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกรมทางหลวง

๗๓
๗๔

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย

๑๙๑๒๐/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๐๙๔/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๗๔
๗๕

ว ๑๔๑/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๕๑/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๖๔/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๗๓/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๙๔/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
๑๙๐๔๐/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๗๖
๗๗
๗๘
๘๐
๘๐
๘๑

๒๑๙๐๖/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๘๑

๒๑๙๐๗/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๘๑

๑๙๔๗๒/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๘๒

๑๙๕๔๒/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๘๒

๑๙๒๖๐/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
ว(ร) ๑๑๐/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๔๐/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๑๙๒๐๐/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๑๙๑๙๙/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๑๙๘๗๕/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]

๘๒
๘๓
๘๓
๘๓
๘๓
๘๓

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๐ (การประชุม
ครั้งที่ ๘๒/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๘๘/๒๕๕๘)
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๑ (การประชุม
ครั้งที่ ๘๙/๒๕๕๘)
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๒ (การประชุม
ครั้งที่ ๙๐/๒๕๕๘)
การปรับปรุงองค์ประกอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) (ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘)
การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ในส่วนของทะเบียนอื่นตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล
แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การชี้แจงประกอบคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ กรณี
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

- ๑๓ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษา
ดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย)
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจาปี ๒๕๕๘
รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘)
รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การให้พนักงานอัยการเป็นผู้แก้ต่างคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๗ (ระหว่างวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
ขอความเห็นชอบหลักการกรณีที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ไม่อยู่
ภายใต้กากับของฝ่ายบริหารเสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นให้สานักงบประมาณพิจารณาดาเนินการ
ขอเสนอคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการ
หรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น
รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่ นกรอง
การจัดตั้งทุนหมุนเวียน
ข้ อมู ลการด าเนิ นงานและผลงานบางส่ วนของหน่ วยงานด้ านสั งคมของรั ฐบาล
ประกอบการประชุม ครม. สัญจร ภาคเหนือ-จังหวัดเชียงใหม่
การเร่งรั ดพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว
การใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗

ว ๑๔๖/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]

๘๔

๒๐๒๑๒/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๑๐๖/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๒๐๙/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๓๑๗๑/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๗๘๗/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๘๔
๘๕
๘๕
๘๕
๘๖

๒๐๖๘๐/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๙๗๘/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๗๘๖/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๘๖
๘๖
๘๗

๒๒๖๘๙/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๘๘

ว ๑๖๕/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๘๘

๒๑๓๗๖/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
ว ๑๗๑/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๘๙
๘๙

๒๒๐๑๔/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๙๐

ว ๑๗๒/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๙๐

๒๒๘๙๑/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๐

๒๒๐๕๗/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๙๑

๒๒๘๒๐/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๒

ว ๑๙๖/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๒

ว ๑๙๓/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๒

- ๑๔ ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
๑๙๒๓๖/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๑๙๒๗๕/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๙๒
๙๓

๒๐๔๑๕/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๙๖๙/๕๘[๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๙๓
๙๓

๒๑๙๒๙/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๙๑๑/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๔
๙๔

๒๓๑๖๕/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๔

ว ๑๙๐/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๔

ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี ๒๐๒๓๑/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๑๕๒๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
๒๒๗๖๓/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้าลาน้า

๙๕

ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขออนุมัติจ่ายบาเหน็จดารงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในอัตรา ๑๕ เท่าของเงินสงเคราะห์รายเดือน แต่ไม่เกินรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจาตาแหน่ง
การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณในห้วงประกาศใช้กฎอัยการศึกในปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๘
ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิ
ในบาเหน็จบานาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จ
บานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗)
พ๓

การจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

๑๐.๒ กระจายอ้ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๙๖
๙๖

- ๑๕ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดิน ๒๒๙๕๒/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
สรุปมติ-สั่งการสาคัญ ในวาระการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ๒๒๙๕๐/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

๙๖
๙๗

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลการดาเนิ นงานของกระทรวงยุติธรรมในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุล าคม ๒๕๕๗๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การดาเนินการงานด้านกฎหมาย

๑๙๐๒๔/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๙๙

ว ๑๔๕/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๗๔๘/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๙๒๘/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๙๙
๙๙
๑๐๐

๑๙๐๗๑/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๐

๑๙๑๐๙/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๑๙๒๕๓/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๑
๑๐๑

๑๙๒๐๑/๕๘ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๑

๑๙๙๙๕/๕๘ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๒

๒๑๒๓๕/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๒

๒๑๓๙๙/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๓๐๑/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๑๗๗/๕๘ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๘๒๕/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๒
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๓

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติห ลักทรั พย์ และตลาดหลั กทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างพระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้
มีสมุดประจารถ ประวัติผู้ประจารถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขนส่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง)
ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)

- ๑๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาของที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัว
ประชาชน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)
ร่ างพระราชบั ญญั ติ ศาลเยาวชนและครอบครั วและวิ ธี พิ จารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

๒๑๙๑๓/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๘๙๗/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๔
๑๐๔

๒๑๘๘๒/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๔

๒๒๑๔๕/๕๘ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๓๑๙๔/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
๒๓๑๙๐/๕๘ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]

๑๐๔
๑๐๕
๑๐๕

- ๑๗ ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ทดี่ าเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓

๑๑๔
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ บริเวณพื้นที่ของกองทัพบก ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ บริเวณพื้นที่
ของกองทัพบก ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างและพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” โดยจะใช้พื้นที่
รวมประมาณ ๒๒๒ ไร่ มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ ๓ ส่วน คือ (๑) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
จานวน ๗ พระองค์ เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ (๒) ลานอเนกประสงค์ เนื้อที่ประมาณ ๙๑ ไร่ สาหรับใช้กระทาพิธี ที่สาคัญ และ
(๓) อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ บริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จะเป็นการนาเสนอ
เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สาคัญตั้ งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สาหรับงบประมาณที่จ ะใช้
ในการจัดสร้างจะเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
การจัดสร้าง ทั้งนี้ สานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งว่าสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดสร้างอุทยาน
ราชภักดิ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
ดังนี้
๑. การจัดทาสื่อวีดิทัศน์ ได้จัดทาสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ความยาวประมาณ ๔ นาที โดยเตรียมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
๒. การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิมพ์หนังสือ "พระอัฐมรามาธิบดินทร" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยจะแจกจ่าย
แก่หน่วยงาน บุคคล ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ รวมทั้งจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การกาหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว และการกาหนดให้วั นที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็ น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ” ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ “ใต้ร่มพระบารมี
๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (The 233rd Year of Rattanakosin City under Royal Benevolence) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑
เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่มาของการจัดงาน เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก
มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีฝังหลักพระนคร และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ยืนยาวมาเป็นเวลา ๒๓๓ ปี จึงเป็นโอกาสสาคัญที่จะระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรมจึงกาหนด
จัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ขึ้น
๒. กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ริ้วขบวน “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ” นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์
การแสดงชุด “ราอาเศียรวาทราชสดุดี ” และ “ราแว่นเทียน” กิจกรรมราวงย้อนยุคและลีล าศย้อนยุค การประกวดกุลสตรี
ศรีรัตนโกสินทร์ และดนตรีร่วมสมัย การแสดงมหกรรมโขน และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมทางศาสนา (ประกอบด้วย
พิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จานวน ๒๓๔ รูป และพิธีศาสนามหามงคล
โดยประกอบกิจกรรมทางศาสนา ๕ ศาสนา และไหว้พระ ๙ วัดสืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล) ศิลปะการแสดงเวทีกลาง (ประกอบด้วย
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และทุกเขตในกรุงเทพมหานคร มหกรรมภาพยนตร์ย้อนยุค มหกรรมว่าวไทย
และว่าวนานาชาติ การสาธิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและของดีบ้านฉันทั่วประเทศ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้า
กรุงรัตนโกสินทร์)
๓. ผลการดาเนินงาน การจัดพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
มีคนเข้าร่วมชมขบวนแสดงประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐ คน จากการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Online Media โดยการถ่ายทอดสดทางทีวี
ช่อง ๕ ทั้งในและต่างประเทศครอบคลุม ๑๗๗ ประเทศ ใช้เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง มีผู้ชมประมาณ ๓๕ ล้านคนทั่วโลก และถ่ายทอด
ผ่าน You Tube หลังจากการจัดงาน มีผู้ชม ๗,๔๓๗ คน รวมตลอดระยะเวลาการจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
มีผู้เข้าชมงานกว่า ๔๕๒,๑๑๕ คน มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม จานวน ๑๘,๗๒๕,๒๖๑ บาท โดยเป็นการจ่าย
ในหมวดอาหารมากที่สุด มีเม็ดเงินสะพัดกว่า ๘๔ ล้านบาท รวมเงินทุนมีเงินทุนหมุนเวียนกระจายตัวในระบบเป็นเงินจานวนกว่า
๑๖๗ ล้านบาท ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ รองลงมา คือ การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมบนเวทีริ้วขบวน "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ไหว้พระ ๙ วัด
สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล มหกรรมว่าวและการเล่นพื้นบ้าน ตามลาดับ ความพึงพอใจโดยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ๔,๖๙๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๙๕ สูงกว่าการจัดงานปีที่ผ่านมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนงานโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนงานโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงยุติธรรม ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ ประกอบด้วย
๑.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๑.๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวามหาราช) และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) ต่อไป

๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมอบหมาย
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนาแนวทาง/ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ โดยแนวทาง/ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวม การดาเนินการของทั้งสามเสาประกอบด้วย เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคม
และวัฒนธรรม ควรมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการตั้งเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ล่วงหน้า ๑๐ ปี โดยมีการวางแผนระยะ
๕ ปี และ ๑๐ ปี โดยอาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส นอกจากนี้ ส่วนราชการควรคานึงถึงการผลักดัน
ประเด็นสาคัญต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนด้วย และดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการและมี
การดาเนินงานในลักษณะครบวงจร โดยมีการกาหนดเจ้าภาพหลัก หน่วยงานรอง หน่วยงานเสริม ที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ วิกฤต
โอกาส ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยและอาเซียน
๒. เสาการเมืองและความมั่นคง การบริหารจัดการชายแดนและจุดผ่านแดน หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องดาเนินงาน
อย่างบูรณาการ และอาจพิจารณาให้ศูนย์อาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติมีภารกิจครอบคลุมประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ
การค้ามนุษย์ และอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งให้มีการบูรณาการการทางานระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
การต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ อาจพิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ไทยต้องรับภาระในเรื่องการให้การศึกษาและการรักษาพยาบาลแก่แรงงานต่างชาติบริเวณชายแดน
๓. เสาเศรษฐกิจ เห็นชอบให้ผลักดันประเด็น “ASEAN Access” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และผลักดัน
ประเด็นต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความสาคัญกับภาคเกษตร การพัฒนาตราสินค้าอาเซียน การส่งเสริ ม
SMEs การส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้าสะอาด การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในอาเซียน และการสร้างเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้มีการดาเนินงาน
อย่างเป็นหุ้นส่วนกันและไม่แข่งขันกันเอง โดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตร อาทิ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ามัน รวมทั้งเร่งรัดกระบวนการ
ตรวจสอบ/รับรองมาตรฐานสินค้าไทยให้สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้
๔. เสาสังคมและวัฒนธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาราคายาและค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นมาก
ซึ่งทาให้ประเทศไทยสูญเสียการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ โดยอาจพิจารณาหาแนวทางในการควบคุมและมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่ชัดเจน
๕. ด้านกฎหมาย ให้มีการเร่งรัดจัดทาข้อมูลกฎหมายที่ต้องดาเนินการตามพันธกรณีและเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทย โดยให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสามเสาติดตามข้อมูลกฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งให้คณะทางาน
ด้านกฎหมายเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป และให้รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงแจ้งยืนยันข้อมูลกฎหมายของหน่วยงานของ
ตนไปยังคณะทางานฯ ด้วย
๖. ด้านประชาสัมพันธ์ ควรมีโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ที่เน้น ๓ ประเด็น ได้แก่ การสร้างความรับรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมที่ควรเตรียมพร้อมรับมือและโอกาสที่ประชาชนจะได้รับจากอาเซียน
และควรสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประเทศไทยกับอาเซียน และอาเซียนในบริบทของประชาคมโลก

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สมาพันธรัฐสวิส ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สมาพันธรัฐสวิส ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมประชุมประจาปีคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๘
(The 18th Annual Session of the United Nations Commission on Science and Technology for Development)
ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปสาระ
สาคัญได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเชิญให้กล่าวบรรยายพิเศษต่อที่ประชุมฯ ถึงความสาเร็จ
และความท้าทายในการขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิรูปประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งให้
ข้อคิดเห็นต่อรายงานการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย วทน. ของประเทศไทย ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD)
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทยใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) การปฏิรูประบบบริหารจัดการและกากับดูแลระบบ วทน. (๒)
การกระตุ้นและพัฒนามาตรฐานจูงใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ลงทุนวิจัยและพัฒนา วทน. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
(๓) การปรับปรุงระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และรองรับความ
ต้องการบุคลากรฐานความรู้
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial
Roundtable Meeting) โดยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมถึงความสาเร็จของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) และความท้าทายในการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาให้สังคม
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และกล่าวถึงบทบาทสาคัญของ วทน. ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้าน วทน. โดยการยกระดับการศึกษาและพัฒนากาลังคนสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือ STEM Education and STEM Workforce และ (๓) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งได้ริเริ่มดาเนินการไว้
๒ เรื่อง คือ การทูตวิทยาศาสตร์ หรือ Science Diplomacy และการคาดการณ์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงทางอาหาร น้า และ
พลังงานอย่างสมดุลของอาเซียน
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเลขาธิการ UNCTAD
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การยืนยันถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีสากลและยินดีร่วมกับ
สหประชาชาติในการขยายผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดเวที
ให้ผู้บริหารระดับสูงด้าน วทน. ของอาเซียนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th World Water Forum)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th World Water Forum)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมืองแทกู จังหวัด
คยองบุก สาธารณรัฐเกาหลี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th World Water Forum) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “น้าเพื่ออนาคตของเรา”
(Water for our Future) มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกลไกและเครื่องมือในการดาเนินงานเชิงรุกที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
โดยในการประชุมดังกล่าวมีการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยได้กล่าวเน้นย้าถึงนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “การป้องกันภัยพิบัติเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด” และได้นาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ของประเทศไทยซึ่งกาลังจะมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ามากากับดูแลและแก้ไขปัญหาด้านน้าของประเทศใน ๓ มิติ คือ อุทกภัย
ภัยแล้ง และคุณภาพน้า อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องบูรณาการร่วมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างโครงการตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการสร้างฝายแม้ว การใช้ไม้ไผ่เป็นแนวกันชนเพื่อชะลอคลื่น ป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการใช้
ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมรับรองปฏิญญารัฐมนตรี (Ministerial Declaration)
ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม
ของสาธารณรัฐเกาหลี ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเกาหลียินดีให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง
เชิญชวนให้รัฐบาลไทยและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการขยะในเกาหลีด้วย
๓. การประชุมเรื่องน้าโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) กาหนดจะจัดขึ้น ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล ในปี ๒๐๑๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗
เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการประชุมดังกล่าว
ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ ได้แก่ การสร้างประชาคมอาเซียนและจัดทาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ๒๕๕๘ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง การปรับเขตเวลา
เมืองหลวงอาเซียนให้ตรงกัน ความเป็นแกนกลางของอาเซียน สถานการณ์ทะเลจีนใต้ การรับมือกับแนวคิดสุดโต่งรุนแรง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของอาเซียน การจัดตั้งกลไกการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดอย่างเป็นทางการ และความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนา
๒. การประชุมระหว่างผู้นาอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้แก่ การสร้างประชาคมอาเซียน โดยการสนับสนุน
ให้สมัชชารัฐสภาอาเซียนมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนและจัดทาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ การเร่ง
ยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในที่สาคัญเพื่อให้ ความตกลงต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนมีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็วและทันการณ์
รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ
๓. การประชุมระหว่างผู้นาอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การจัดทาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน การสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร และการส่งเสริมภาคการเกษตร
๔. การประชุมระหว่างผู้นาอาเซียนกับผู้แทนองค์การภาคประชาสังคม ได้แก่ การประสานงานระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันประเด็นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม และการแสวงหากลไกที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
แรงงานข้ามชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Meeting of Ministers Responsible for Trade : MRT)
ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เกาะโบราไคย์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้ง ผลการหารือทวิภาคี และ
การดาเนินการต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคปี ๒๐๑๕ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามสรุปประเด็นสาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
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๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑.๑ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ได้แก่ การเฝ้าระวังมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ ๆ ของสมาชิกเอเปค/
การไม่นามาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ ๆ มาใช้ การดาเนินการภายในประเทศเพื่อให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการอานวย
ความสะดวกทางการค้า การจัดทามาตรการถาวรเรื่องการคงคลังสินค้าของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การจัดทาแผนงาน
เจรจาหลังบาหลี การดาเนินการภายในประเทศเพื่อให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ตามหลักการของย่อหน้าที่ ๖
แห่งปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทริปส์และการสาธารณสุข การแจ้งผลการเจรจาความตกลงการค้าระดับภูมิภาคต่อกลไก
ความโปร่งใสภายใต้องค์การการค้าโลก การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
หารือเรื่องความตกลงสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การการค้าโลก
๑.๒ การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้แก่ การทบทวนครั้งที่ ๒ ในปี ๒๐๑๖ เกี่ยวกับความคืบหน้า
ของเศรษฐกิจในการมุ่งสู่การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายใต้โบกอร์ในปี ๒๐๒๐ การศึกษารายการสินค้าที่สนับสนุนการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ทั่วถึง พัฒนาชนบท และบรรเทาความยากจน การศึกษาเชิงยุท ธศาสตร์ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา
จัดทาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก การลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค จานวน ๕๔ รายการ ให้เหลือร้อยละ ๐-๕ ภายในปี ๒๐๑๕
การลดอุปสรรคของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานให้ได้ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๐๑๕ การสร้างคลังข้อมูลการค้าเอเปค การพัฒนา
และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทาแผนปฏิบัติด้านบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่คุณค่าโลก
การจัดทากรอบความร่วมมือด้านบริการของเอเปค และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติด้านการอานวยความสะดวกด้านการลงทุน
เป็นต้น
๑.๓ การบ่มเพาะการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
ได้แก่ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติโ บราไคย์เพื่อ นาวิส าหกิจรายย่อ ย ขนาดย่อมและขนาดกลางเข้า มามีส่ วนร่วมในตลาดโลก
การดาเนินงานตามพิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาและความร่วมมือด้านห่วงโซ่คุณค่าโลก รวมทั้งความร่วมมือ
ในด้านการศึกษาชั้นสูงเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทาข้อมูลตลาดแรงงาน การให้ทุนการศึกษาและการฝึกหัดงาน
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจ
๑.๔ การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ของเอเปค ซึ่งเน้น
การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพใน ๕ ลักษณะ ได้แก่ สมดุล ครอบคลุม ยั่งยืน/เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรม และมั่นคง การฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วในภาวะเกิดภัยพิบัติ การปฏิรูปการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาเมือง และการต่อต้าน
การก่อการร้ายเพื่อการค้าที่มั่นคง
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
การดาเนินการต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคมีประเด็นที่หลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ต้อง
รับผิดชอบจานวนมาก กระทรวงพาณิชย์จึงควรจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานหลักในแต่ละประเด็น
ทั้งในเรื่องขอบข่ายภารกิจ การกาหนดท่า ทีและเป้าหมายของประเทศไทย ตลอดจนกรอบเวลาที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ของแต่ละประเด็น เพื่อให้ประเทศไทยมีท่าทีที่ชัดเจนและสามารถดาเนินการตามกรอบความร่วมมือเอเปคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม IISS Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๑๔ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม IISS Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๑๔
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การประชุม IISS Shangri-La Dialogue มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือระดับสูงเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคง
และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงต่าง ๆ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “บทบาทของ
สหรัฐอเมริกาและความท้าทายต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้นาเสนอแนวคิด
“Shangri-La Dialogue Initiative” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยการส่งเสริมให้มีการใช้กฎหมาย
และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทางทะเลและอากาศที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันในภูมิภาค การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ทางทะเลและอากาศ และการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินโดนีเ ซียเสนอให้มีการปรับปรุงแบบกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ให้พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคง
ของภูมิภาคโดยรวม โดยเสนอให้ใช้การประชุม Shangri-La Dialogue เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาทะเลจีนใต้ รวมทั้ง
เสนอให้มีการลาดตระเวนร่วมในบริเวณทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น
๒. รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงกลาโหมได้ ห ารื อ ทวิ ภ าคี กั บ มิ ตรประเทศที่ส าคั ญ ได้ แ ก่
การหารือกับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และประเด็นความมั่นคงต่าง ๆ เช่น
ปัญหาการก่อการร้ายในและนอกภูมิภาค และปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น การหารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์เกี่ยวกับความร่วมมือทางทหาร การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือ
ทางทหารระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
๓. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์รายการ Conversation With ของ
สถานีโทรทัศน์ Channel News Asia เรื่อง การดาเนินการตาม Roadmap ของรัฐบาล และปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
ในมหาสมุทรอินเดีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อกาหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทาง
(Dual-Use Items) ทั้งทางการพาณิชย์และทางการทหาร โดยการนาไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ลาเลียง
หรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนด
ระยะเวลาก่อนเริ่มใช้บังคับประกาศนี้เป็น “วัน” หรือระบุเป็น “วันที่” เพื่อความชัดเจนในการนับระยะเวลา และการพิจารณา
ควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางใน ๒ กรณี คือ สินค้าที่ใช้ได้สองทางตามรหัสสินค้าที่กาหนดไว้ในบัญชีที่ ๑ และสินค้าที่มีเหตุอันควร
สงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ควรแยกการควบคุม
สินค้าให้ชัดเจน รวมทั้งการกาหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก ควรต้องมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทาให้
ผู้ส่งออกสามารถทราบได้เป็นการล่วงหน้าว่าสินค้าใดที่ตนมีหน้าที่ต้องขออนุญาต นอกจากนี้ การกาหนดให้ผู้ส่งออกต้องให้การรับรองไว้
ต่อกรมการค้าต่างประเทศว่าสินค้าที่ส่งออกไม่เป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าสินค้าที่ส่งออกดังกล่าวไม่เป็นสินค้า
ที่ใช้ได้สองทางตามที่กาหนดไว้ในบัญชี ๑ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
คานึงถึงการกาหนดระเบียบวิธีการและขั้นตอนการขออนุญาตหรือการรับรองตนเองที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือเป็นภาระมากเกินความจาเป็น
แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง รวมทั้งให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้ประกอบการถึงการดาเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอินเดีย ฉบับแก้ไข
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอินเดีย ฉบับแก้ไข ที่กาหนดหลักการ
ที่สาคัญเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากอานาจในการจัดเก็บภาษี
ระหว่างสองประเทศทาให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้าซ้อนบนฐานรายได้จานวนเดียวกัน และเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีระหว่างประเทศทั้งสอง ตลอดจนมีการจัดสรรรายได้ภาษีระหว่างสองประเทศด้วยการกาหนด
สิทธิการเก็บภาษีสาหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขโดยที่ไม่ กระทบต่อสาระสาคัญของความตกลงฯ ให้กระทรวง
การคลังสามารถทาการแก้ไขได้ทันที
๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปดาเนินการตามแบบพิธีทางการทูตและกฎหมายภายใน เพื่อให้ความตกลงฯ
มีผลใช้บังคับต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
ในภายหลังจากที่ได้มีการบังคับใช้ความตกลงฯ แล้ว และต่อไปในอนาคตข้างหน้าหากมีความจาเป็นในการปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ อีก
ควรมีการพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑. ให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการในประเทศไทย จานวน ๓ รายการ ได้แก่
๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Safety and Security during Transport of
Radioactive Material (ความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ กรุงเทพมหานคร
๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Integrated Nuclear Security Support Plans
(INSSPs) for Member States in South-East Asia (การจัดทาแผนพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่
๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop to Identify National Approaches to Integrate
Safety Culture Concepts Into the Regulatory Framework (กรอบความร่วมมือในการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และสานึกด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยของประเทศ) ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
๒. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะได้ดาเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic
Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบข้อเสนอขอปรับปรุง/เพิ่มเติมความตกลงข้ามแดนระหว่างรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งประกอบด้วย (๑) ความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง
(๒) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศ และ
(๓) ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยแก้ไขใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การเพิ่มวัตถุประสงค์การข้ามแดน ขอบเขตพื้นที่ที่อนุญาต และระยะเวลาที่อนุญาตให้พานัก
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลัก ษณะไป-กลับ หรือตาม
ฤดูกาล ทุกราย ต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยสถานบริการของรัฐ และควรซื้อประกันสุขภาพรายปี เพื่อให้
แรงงานสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพของไทย ส่วนการอนุญาต
ให้พานักอยู่ในพื้นที่ชายแดนตามขอบเขตที่กาหนดไว้ของภาคีได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน ควรครอบคลุมถึงแรงงานชั่วคราวด้วย
นอกจากนี้ จังหวัดชายแดนที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีการจัดตั้งกลไกในการกากับดูแลผลกระทบด้านความมั่นคง
ทั้งการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน รวมทั้งมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (7th Economic Corridor Forum)
ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) และร่างแถลงการณ์ร่วม
ระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (Joint Ministerial Statement)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทยและปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจาเวทีหารือเพื่อการพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (7th Economic Corridor Forum) ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑.๒ แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (Joint Ministerial
Statement) เพื่อให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้าโขงให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว โดย
ไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑.๓ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลงการณ์
ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ได้ในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญในการหารือในการประชุม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ในวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
๒. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รับไปเจรจากับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกี่ยวกับกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
แม่น้าสาละวิน แม่น้าโขง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป โดยในกรณีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้นาเรื่องเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า
๑,๐๐๐ ล้านบาท ของโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ ๒ ของกรมทางหลวง เป็นข้อมูล
ในการเจรจาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง วีดิทัศน์ภารกิจด้านการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานภารกิจด้านการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้
๑. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิและคณะได้เข้าเยี่ยมคานับนายกรัฐมนตรี ณ ทาเนียบรัฐบาล
และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกัน
๒. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไทย-เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ ที่จังหวัด
ภูเก็ต เพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประเทศไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยได้ติดตามผลความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างไทย-เวียดนาม เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยง ซึ่งรวมถึงการประชุม
คณะทางานร่วมสามฝ่าย (ไทย-ลาว-เวียดนาม) รวมทั้งการเตรียมการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ ๔๐ ปี ในปี ๒๕๕๙
๓. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการเยือนประเทศไทยแบบพิเศษของคณะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจา
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ครั้งที่ ๒ จานวน ๑๔ ประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการสนับสนุนการรณรงค์การสมัคร
เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งได้สัมผัสสภาพการณ์ปกติ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย โดยได้เยี่ยมชมโครงการกาลังใจในพระดาริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ที่ทัณฑสถานหญิงกลางคลองเปรม และเยี่ยมคานับนายกรัฐมนตรีที่ทาเนียบรัฐบาล
๔. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๑ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อหลักในการบูรณาการการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้แทนระดับสูงจาก ๒๔ ประเทศเข้าร่วม และได้เปิดนิทรรศการเผยแพร่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมอภิปรายการประชุมโต๊ะกลมระดับ
รัฐมนตรีด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๕. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไทย-ลาวอย่างไม่เป็นทางการ ที่จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อผลั กดันการขยายความร่วมมือ ด้านแรงงาน การพั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ และในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี
ความสัมพันธ์ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญไชพัทะนา ชั้นที่ ๑
๖. วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
ในมหาสมุทรอินเดีย มีผู้แทนจากประเทศที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๙ ประเทศ และ ๓ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อหารือแก้ไขปัญหา
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียที่ลอยอยู่ในทะเล ที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวง
กลาโหม โดยกองทัพไทย ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือโดยจัดกาลังลาดตระเวนทางอากาศและทางเรือ รวมทั้งจัดตั้ง floating platform
เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกลางทะเล จนกว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียจะพร้อมรับไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก
สมัยที่ ๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๘ มีวาระการประชุมที่สาคัญ คือ การเตรียมการเฝ้าระวังและรับมือ
ต่อปัญหาโรคโปลิโอ การเกิดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ แผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยวัคซีน (Global Vaccine Action Plan) และ
แผนงบประมาณองค์การอนามัยโลก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวในที่ประชุม
ถึงประเด็นที่ไทยได้ดาเนินการหลักประกันสุขภาพให้แก่ผู้รอพิสูจน์สิทธิพิสูจน์สัญชาติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐาน
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในประชากรกลุ่มเหล่านี้ รวมทั้งได้อภิปรายร่วมกับผู้แทนรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การเร่งให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ความสาเร็จโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันของไทย และความก้าวหน้า
การดาเนินการตามแผนการทศวรรษความปลอดภัยทางท้องถนน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจฉบับที่สามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา
กัมพูชา เวียดนาม และไทย เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องในการสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อในกลุ่มประเทศ
ลุ่มแม่น้าโขง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้นาด้านสุขภาพ
ระดับโลก โดยมีประเด็นสาคัญ อาทิ การช่วยเหลือเนปาลในการส่งทีมแพทย์ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยฟื้นฟูสถานพยาบาล
ที่เสียหาย ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับอิหร่าน การพัฒนาการให้บริการสุขภาพของสิงคโปร์และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกันในการสร้างความยั่งยืนทางระบบการเงินการคลังในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและไทย การจัดประชุมระดับโลกว่าด้วย
กิจกรรมทางกายที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การเพิ่มประเด็นความร่วมมือกิจกรรมทางกายในบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การอนามัยโลก และความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับองค์การโยกย้ายถิ่นแห่งสหประชาชาติในการเร่งการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นและชาวต่างด้าวในไทย
เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๔ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้า งพื้ นฐานทางรถไฟในกรอบยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐานด้ านการคมนาคมขนส่ งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง
ไทย-จีน ครั้งที่ ๔ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ โดยสาระสาคัญของการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ
๑๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ครั้งที่ ๓ และให้การประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ การประเมิน
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร แผนการเดินรถ และซ่อมบารุง การอานวยความสะดวก
ในการตรวจลงตรา และรูปแบบทางการเงิน โดยองค์การรถไฟแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีอาร์ซี) ได้เสนอร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของโครงการ การกาหนดความเร็วการเดินรถ การกาหนดที่ตั้งสถานี การกาหนดแนวเส้นทางเบื้องต้น ระบบการเดินรถ
และซ่อมบารุง และได้เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านการก่อสร้างและการเดินรถสาหรับเส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ-แก่งคอยหนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด สาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทคนิค นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนการเดินรถ
และซ่อมบารุงเส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ-แก่งคอย-หนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด รวมทั้งพิจารณารูปแบบการใช้งานและการพัฒนา
ท่าเรือมาบตาพุด รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงการกับการขยายทางคู่เส้นทางแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา และรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ-ระยอง และได้เห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่
๓๐ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถดาเนินโครงการ
ได้ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนกาหนดไว้ และเร่งพิจารณากาหนดหน่ว ยงาน
เจ้าของโครงการ (ฝ่ายไทย) ในการบริหารกิจการรถไฟขนาดทางมาตรฐานเพื่อให้สามารถคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
จริง เข้ารับการอบรม รวมทั้งควรประสานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรระบบรางเพื่อให้
สามารถกาหนดหลักสูตรในลักษณะที่ ต่อยอดจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับการพิจารณา
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายไทยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาความคุ้มค่าตามขั้นตอน ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อหารือข้อราชการและเตรียมการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการเยือนดังกล่าวเพื่อผลักดัน
ให้นาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ภาพรวมความสัมพันธ์ ได้แก่ (๑) การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และภริยาเยือนไทย
เพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme : CSEP)
ครั้งที่ ๑๒ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และเข้าร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat)
(๒) การประสานกับฝ่ายสิงคโปร์เพื่อจัดทาตราโปรษณียากรเฉลิมฉลอง ๕๐ ปีความสัมพันธ์ และการแสดงทางวัฒนธรรมไทยในสิงคโปร์
(๓) การติด ตามการทาบทามการเยื อนไทยอย่า งเป็น ทางการในฐานะพระราชอาคั นตุ กะของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว
โดยประธานาธิบดี ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ และการทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ
เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์
๒. การเตรียมการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลงนามเอกสารความร่วมมือ ๔ ฉบับ (การยกเว้นภาษีซ้อน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ ยวทางเรือ ความร่วมมือระหว่าง
สภาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ) และ (๒) การประสานฝ่ายสิงคโปร์จัดการ
พบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนสิงคโปร์
๓. ความร่วมมือด้านความมั่นคง ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับฝ่ายสิงคโปร์
ด้านแนวคิดสุดโต่งและการก่อการร้ายระหว่างประเทศ
๔. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและสิงคโปร์
๕. สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ได้แก่ การสนับสนุนสิงคโปร์ในการทาหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน
ต่อจากไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และร่วมมือกับสิงคโปร์และสมาชิกอาเซียนในการจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ด้ า นการส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง ระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนวัสดุ อะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อม การซ่อมบารุง
การบริการทางเทคนิคที่จาเป็นเร่งด่วนทางการทหาร สิ่งอานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์และทันตกรรม
ต่าง ๆ การเคลื่อนย้าย การอพยพ และการส่งบุคลากรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลและบาบัดรักษา การจัดการบริการ
เครื่องใช้และวัสดุ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและข้อมูล การจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรร่ว มกัน รวมทั้งโครงการใช้ประโยชน์จาก
ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารที่จะนาไปสู่การยกระดับความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในอนาคต
๑.๒ ให้เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้เจ้ากรมส่ง
กาลังบารุงทหารเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full powers)] ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจฉบับทบทวน ว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจฉบับทบทวนว่าด้วยการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียน (Protocol Amending
the Revised Memorandum of Understanding of the Establishment of the ASEAN Foundation) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรับรอง ลงนาม และการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารภายใต้มาตรา ๖ โดยปรับแก้ผู้มีอานาจในการลงนาม
การปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวง
การต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๑.๒ ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียนหรือผู้แทนร่วมรับรองเอกสารฯ ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย
ประจาอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจฉบับทบทวนว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง เอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๒ ของสัญญาการให้ (Grant Contract) การดาเนินความสัมพันธ์กับภายนอก
ของสหภาพยุโรปภายใต้ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
อาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบเอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๒ ของสัญญาการให้ (Grant Contract) การดาเนินความสัมพันธ์กับ
ภายนอกของสหภาพยุโรปภายใต้ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียน
จากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU : ARISE) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ขยาย
ระยะเวลาการดาเนินการเพิ่มเติมอีก ๙ เดือน จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
และ (๒) จัดสรรงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนิน
โครงการ โดยหมวดงบประมาณที่มีการจัดสรรใหม่ ได้แก่ หมวดทรัพยากรบุคคล หมวดการเดินทาง และหมวดค่าใช้จ่ายและบริการ
๑๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

อื่น ๆ โดยหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
๒. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียน
ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบต่อเอกสารเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ แล้ว และให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามเอกสารเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามร่างความตกลงยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต ระหว่าง
กรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) เกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการ
ทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งกรมศุลกากรได้ร่วมลงนาม
ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) สาหรับโครงการผู้ประกอบการ
มาตรฐานเออีโอกับศุลกากรฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ (๑) ศึกษาภาพรวมโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) ของทั้งสองประเทศ (๒) เปรียบเทียบข้อมูล
โครงการ AEO และตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกัน (๓) ประเมินภาพรวมโครงการ AEO ของทั้งสองประเทศ และ (๔) เจรจา
สรุปผลการจัดทา MRA ร่วมกัน
๑.๒ ให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ให้กรมศุลกากรพิจารณาดาเนินการในการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย
ของห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม และมีการเตรียมระบบการประเมินความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการลดการตรวจ (reduced cargo
inspections) การให้บริการในการผ่านพิธีการก่อน (priority clearance) และการทาให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีความรวดเร็วขึ้น
ในกรณีที่มีการหยุดชะงักของการค้าระหว่างประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดทาบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕ มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับความร่วมมือในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในระดับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ในร่างบันทึกการประชุมฯ ที่มิใช่สาระสาคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีก
๒. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุมดังกล่าว โดยไม่ ต้องจัดทา
หนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานสภาความมั่น คงแห่ งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ขอแก้ไขจาก “มาตรการสุขาภิบาลและสุขอนามัยพืช ”
เป็น “มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ” และให้ความสาคัญต่อการจัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการสารวจ
รายละเอียดภูมิประเทศร่วม (Joint Detail Survey) ในบริเวณพื้นที่ที่ยังมีปัญหาเขตแดน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เตรียมความพร้อมในการยกระดับ/เปิดจุดผ่านแดน ตามสาระสาคัญในร่างบันทึกการประชุมฯ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุม 2015 OSCE-Asian Conference ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุม 2015 OSCE-Asian Conference ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การประชุม 2015 OSCE-Asian Conference จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “The Changing Global Security
Environment and Visions of Multilateral Security Co-operation in Asia” ประกอบด้วยระเบียบวาระการประชุม ๓ วาระ
ได้แก่ (๑) การต่อต้านลัทธิสุดโต่งและการส่งเสริมแนวทางสายกลางและความอดกลั้น (๒) ความร่วมมือด้านการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
และความมั่นคงทางไซเบอร์ และ (๓) การหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลไกความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในเอเชียกับองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization of the Security and Cooperation in
Europe : OSCE)
๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้ OSCE มีบทบาทมากขึ้นในการรับมือกับประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก การผลักดันความร่วมมือ
ระหว่าง OSCE กับไทยและอาเซียนในประเด็นที่ไทยและ OSCE ให้ความสาคัญ ได้แก่ การต่อต้านลัท ธิสุดโต่ง การลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติ การต่อต้านการค้ามนุษย์และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ รวมทั้งได้เน้นย้าเจตนารมณ์ของไทยที่จะมีความร่วมมือ
อย่างแข็งขันกับ OSCE ต่อไป
๓. นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ได้ร่วมอภิปรายในวาระที่ ๓ เพื่อย้าบทบาทของไทยในฐานะที่เป็น
ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศเดียวใน OSCE รวมทั้งผลักดันให้ไทยมีบทบาทสาคัญในการเป็นตัวเชื่อมระหว่าง OSCE กับอาเซียน
และ ASEAN Regional Forum (ARF) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อยกระดับ
บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีพหุภาคี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมไทย–เวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการคมนาคมไทย-เวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือและติดตาม
ความคืบหน้าในประเด็นด้านการคมนาคมตามผลการเยือนสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามของนายกรัฐมนตรี ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การอานวยความสะดวกการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ภายใต้กรอบ GMS ฝ่ายไทยแจ้งว่าได้ให้
สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ครบทั้ง ๒๐ ฉบับแล้ว
และขอให้ฝ่ายเวียดนามอานวยความสะดวกให้แก่รถขนส่งสินค้าของไทยที่ผ่านลาวไปเวียดนามด้วย ส่วนฝ่ายเวียดนามขอให้ฝ่ายไทย
พิจารณาประเด็นการรวมเส้นทาง R8 และ R12 ให้อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement : GMS CBTA)
๒. การเปิด ให้บริ การเดินรถโดยสารประจาทางระหว่างไทย-เวียดนาม ทั้ งสองฝ่ายเห็นด้ว ยที่จะให้มีก ารเปิ ด
ให้บริการเดินรถโดยสารประจาทางระหว่างไทย-เวียดนาม และให้มีการจัดทาความตกลงการเดินรถโดยสารประจาทางไทยเวียดนาม โดยฝ่ายไทยได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องการเปิ ดบริการรถโดยสารประจาทางระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว-ไทย-เวียดนาม เรียบร้อยแล้ว และจะส่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้เวียดนามพิจารณาและเชิญลาวเข้าร่วมประชุม
คณะทางานสามฝ่ายเพื่อพิจารณาจัดทาบันทึกความเข้าใจฯ ครั้งที่ ๑ ซึ่งฝ่ายเวียดนามรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว
สาหรับประเด็นเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางจะพิจารณาเริ่มดาเนินการเดินรถในเส้นทางที่มีความเป็นไปได้สูง คือ
เส้นทางนครพนม-คาม่วน-ฮาติงห์ โดยฝ่ายไทยเสนอให้เพิ่มเส้นทางอื่นจากไทยไปยังภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามด้วย
๓. การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลจากภาคตะวันออกของไทยไปภาคใต้ของเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มี
การจัดตั้งคณะทางานร่วมสามฝ่าย (ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือชายฝั่ง
และจะเป็นภาพจัดการประชุมคณะทางานร่วมสามฝ่าย ครั้งที่ ๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะทางาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเดินเรือชายฝั่ง รวมถึงพิจารณาขนาด
ของเรือขนส่งสินค้าและปริมาณสินค้าด้วย
๑๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๔. การลงนามในข้อตกลงเพื่อรับรองประกาศนียบัตรของคนประจาเรือระหว่างกันตามข้อกาหนดของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกการออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามของคนประจาเรือ (The Recognition of
Certificate of Professional Competence for crew members under the Standard of Training, Certificate and
Watchkeeping for Seafarers : STCW) ฝ่ายเวียดนามแจ้งว่าได้ส่งร่ างข้อตกลงฯ ให้ฝ่ายไทยพิจารณาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๘ ซึ่งฝ่ายไทยแจ้งว่าอยู่ระหว่างดาเนินการภายในเพื่อลงนามในข้อตกลงฯ และคาดว่าจะสามารถลงนามได้ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕. ความร่วมมือด้านการบิน ฝ่ายเวียดนามขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาประเด็นเรื่องการจัดสรรเวลาเข้าออก ณ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต และการเรียกเก็บค่าบริการ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงการผ่อนผันในการสลับใช้อากาศยาน นักบินและ
ลูกเรือ ให้แก่สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ และสายการบิน เวียดเจ็ท แอร์ ซึ่งฝ่ายไทยรับที่จะนาประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกฎระเบียบทางการบินและหลักการถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน หากไม่ขัดต่อกฎระเบียบ
ใด ๆ กระทรวงคมนาคมยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ จะแจ้งผลให้สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ ทราบในโอกาสแรกต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมความร่วมมือระบบรางระดับรัฐมนตรี ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมความร่วมมือระบบรางระดับรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินฯ ของญี่ปุ่น
๑.๑ การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดาเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีชินคันเซ็นของญี่ปุ่น
๑.๒ การพัฒนาเส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ
อยู่ในแผนงานที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนแล้ว ยังเป็นการเชื่อมต่อ
พื้นที่ระหว่างทวาย-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ และต่อไปยังเวียดนาม
๑.๓ การพัฒนาเส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร (Upper East-West Corridor) ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบรถไฟในเส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร ตามแนวเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก
๑.๔ โครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง ฝ่ายญี่ปุ่นจะเร่งดาเนินการส่งมอบขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
๓ ขบวนแรก ในปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และจะส่งมอบครบทั้ง ๒๑ ขบวนภายในปีนี้ โดยจะเริ่ มทดสอบระบบและทดลอง
การเดินรถก่อนเปิดให้บริการประชาชนได้ในกลางปี ๒๕๕๙
๑.๕ ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่า กรมการบินพลเรือน และสานักการบินพลเรือน
ญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau : JCAB) ได้ตกลงกันเพื่อประกันความปลอดภัยในการเดินอากาศระหว่างประเทศ โดย JCAB
จะอนุญาตให้สายการบินของไทยที่ทาการบินแบบประจาและสายการบินที่ให้บริการแบบเช่าเหมาลา สามารถทาการบินไปยังญี่ปุ่น
ได้ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการบินพลเรือนและ JCAB ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น รัฐมนตรีทั้งสองได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง โดย
ทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟในเส้นทางแนวเศรษฐกิจด้านใต้ (กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ) รวมทั้งจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบรถไฟในเส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก
ตลอดจนการศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางรางของไทย และศึกษาความเหมาะสมเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งทั้งสองฝ่าย
จะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารร่วมระดับรัฐมนตรีเพื่อกากับการดาเนินงานตามบันทึกความร่ว มมือฉบับนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงที่ ดินฯ ของญี่ ปุ่ น จะเป็นประธานร่ วม และจะจั ดตั้งคณะทางานเพื่ อด าเนิ นงานร่ วมกั น
ประกอบด้วย (๑) คณะทางานโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (๒) คณะทางาน เส้นทาง กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และ (๓) คณะทางานด้านการเงินและรูปแบบการลงทุน
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการริเริ่มการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามที่ปรากฏอยู่ใน Japan-Thailand Joint Press Statement ซึ่งเป็นผลจากการประชุม Thailand-Japan Summit
Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างภาคธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา
สถาบันการศึกษา นโยบายรัฐบาล หน่วยงานกากับดูแล และองค์การอื่น ๆ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศและบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างทั้งสองฝ่าย และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ การขยายกิจกรรมความร่วมมือด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ระหว่างสองประเทศเพื่อยกระดับความร่วมมือให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย–ลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(Foreign Ministers’ Retreat) ไทย-ลาว ที่อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมอบหมาย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามผลการหารือดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ความร่วมมือด้านแรงงาน ฝ่ายลาวจะระบุสัญชาติในหนังสือยืนยันสถานภาพบุคคล (Corporate Identity : CI)
ที่จะออกให้แก่แรงงานสัญชาติลาวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานชั่วคราวในไทยแล้ว และจะส่งเจ้าหน้าที่กลับมาตรวจสัญชาติแรงงานลาว
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจะแก้ไข CI ของแรงงานลาวที่มิได้ระบุสัญชาติ รวมทั้งยินดีจะรับคณะฝ่ายไทยเพื่อหารือ
เกี่ยวกับการแก้ไขความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามพรมแดนไทย-ลาว ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๒. ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงในภูมิภาค ฝ่ายลาวไม่ขัดข้องที่จะเพิ่มเส้นทาง R12 เข้าไปอยู่ภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport
Agreement : GMS CBTA) โดยขอให้ฝ่ายไทยช่วยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน และยินดีเข้าร่วมประชุม ๓ ฝ่าย
เกี่ยวกับการเปิดบริการเดินรถโดยสารประจาทางระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพ
๓. ความร่วมมือด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฝ่ายลาวเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันเพื่อจัดตั้ง
คณะทางานร่วมเพื่อเป็นกลไกหารือการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของสองประเทศ
๔. บุคคลที่มีพฤติการณ์หมิ่น /จาบจ้วงสถาบันฯ ที่มีคดีติดตัวและหลบหนีอยู่ในลาว ฝ่ายลาวพร้อมสอดส่องและ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบุคคลสัญชาติไทยที่มีพฤติการณ์หมิ่นและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคดีติดตัวและหลบหนี
ไปอาศัยอยู่ในลาว
๕. การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ตามแม่น้าโขงและแม่น้าเหือง ฝ่ายไทยได้ผลักดันให้ฝ่ายลาวจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งฝ่ายลาวรับที่จะเร่งรัดการพิจารณา
จัดประชุม
๖. ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า ฝ่ ายไทยยินดีสนับสนุนความร่วมมือด้านการซื้อ -ขายไฟฟ้าในลักษณะระบบ
ต่อระบบ (Grid to Grid) ระหว่างไทยกับลาว โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในรายละเอียดต่อไป
๗ ประเด็นเขตแดน ทั้งสองฝ่ายพร้อมแก้ไขปัญหาเขตแดนภายใต้กลไกที่มีอยู่ และการพบหารืออย่างสม่าเสมอและ
บ่อยครั้ง รวมทั้งการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนร่วมกันบริเวณภูชี้ฟ้า โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
ร่วมกัน
๘. การสนับสนุนลาวเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๙ ฝ่ายลาวขอรับการสนับสนุนต่าง ๆ จากไทยในช่วงที่ลาว
จะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๙ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ และการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์
๙. กรณีไม้พะยูง จานวน ๑๑ ตู้คอนเทนเนอร์ ฝ่ายไทยขอรับเอกสารและหลักฐานจากฝ่ายลาวที่เป็นประโยชน์ต่อ
การแสดงความเป็นเจ้าของไม้พะยูงของกลางของรัฐบาลลาว และการสืบสวนสอบสวนคดีปลอมเอกสารและการใช้เอกสารปลอม
๑๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย-เวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีต่างประเทศไทย-เวียดนาม (Foreign Ministers’ Retreat)
ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเข้าร่วม และ
มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการหารือเพื่อผลักดันให้นาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรร มต่อไป
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การเชิญนายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการและจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ครั้งที่ ๓ ในช่วงวันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ
การลงนามในความตกลง ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (๒) ความตกลงว่าด้วยการจ้างงาน
(๓) ความตกลงเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคอนตูม และ (๔) ความตกลงเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัด
ตราดกับจังหวัดลองอาม รวมทั้งการเตรียมการเยือนและการจัดการประชุมทั้งด้านสารัตถะและด้านพิธีการ
๑.๒ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓ และฝ่ายเวียดนามรับที่จะพิจารณาข้อเสนอนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการผ่อนผันการนาเข้าผลไม้ไทย ๔ ชนิด
(มะม่วง ลิ้นจี่ ลาไย เงาะ) และการจัดตั้งกลไกอย่างไม่เป็นทางการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม
๑.๓ การฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ในปี ๒๕๕๙ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน
จัดกิจกรรมตลอดปี ๒๕๕๙ ทั้งในไทยและในเวียดนาม โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานหลัก
๑.๔ ความร่วมมือด้านการคมนาคมและการพัฒนาความเชื่อมโยง ได้แก่ การประชุมคณะทางานร่วมสามฝ่าย
(ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดทาร่างความตกลงว่าด้วยการเปิดบริการรถโดยสารประจาทางไทย-ลาว-เวียดนาม ซึ่งเวียดนาม
จะเป็นเจ้าภาพ และการจัดประชุมคณะทางานร่วมสามฝ่าย (ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม) ว่าด้วยการพัฒนาการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง
ทะเล ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ
๑.๕ ความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพราคาของ
ข้าวและยางพาราในตลาดโลก
๑.๖ การสมัครตาแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (MRC CEO) ฝ่ายไทยพร้อม
สนับสนุนผู้แทนจากเวียดนาม
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรปรับแก้ตารางผลการหารือฯ ในประเด็น
ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยแยกเรื่องการจัดตั้งกลไกอย่างไม่เป็นทางการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่าง
ไทยและเวียดนามออกมาเป็นอีกประเด็นหนึ่ง เพื่อให้มีความชัดเจนสาหรับหน่วยงานในทางปฏิบัติ ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศ
และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การช่ วยเหลื อ คนไทยในประเทศเนปาลและการให้ ค วามช่ วยเหลือ ทางมนุ ษ ยธรรมแก่ ประเทศเนปาลในกรณี
เหตุการณ์แผ่นดินไหว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศ
เนปาลในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศเนปาลได้พ้นจากภาวะวิกฤตจากเหตุแผ่นดินไหวแล้ว
ระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่ภายในประเทศได้รับการฟื้นฟูและซ่อมแซมจนสามารถใช้การได้ โดยรัฐบาล
เนปาลได้ประกาศขอให้คณะกู้ภัยจากต่างประเทศออกจากพื้นที่ และขอยุติการรับคณะกู้ภัยจากต่างประเทศ รวมทั้งป ระกาศ
หยุดรั บการบริจาคสิ่งของจากนานาประเทศ และการปฏิบัติภารกิ จของหน่วยงานไทยได้ เสร็จสิ้นลงแล้ว ดังนั้ น จึงขออนุ มัติปิ ด
ศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเนปาล ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา และศูนย์ปฏิบัติการย่อย
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล โดยให้ยุติการดาเนินงานตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดาเนินงานช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและ
การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาลของหน่วยงานต่ าง ๆ หลังจากที่ได้ปรับภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประเทศ
เนปาล จานวน ๔๘,๒๙๓,๑๔๗ บาท ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ [รวมบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)] จานวน
๕,๙๑๖,๒๗๔ บาท กองทัพไทย (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ) จานวน ๓๓,๔๒๗,๗๘๓ บาท และกระทรวง
สาธารณสุข จานวน ๙,๙๔๙,๐๙๐ บาท และโดยที่ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศเนปาลพ้นขั้นวิกฤตฉุกเฉินและเข้าสู่ภาวะฟื้นฟู
ซึ่งทาให้ภารกิจด้านการช่วยเหลือและกู้ภัยสิ้นสุดลง ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศโดยการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเห็นควรยุติการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉิน
๒. เห็นชอบให้หน่วยงานที่ยังคงมีภารกิจดาเนินการต่อเนื่อง เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของภารกิจดังกล่าวจากวงเงินคงเหลือ
ของงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศเนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาลในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว)
กับสานักงบประมาณ และหากหน่วยงานใดยังมีภารกิจเพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคที่ยังคงค้างอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค รวมทั้งไม่เป็นภาระในการเก็บรักษาของภาครัฐ เช่น การจัดจาหน่ายสิ่งของบริจาคเพื่อนาเงินส่งมอบให้
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรวบรวมยอดเงินบริจาคและพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการบริจาคช่วยเหลือประเทศเนปาล
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากประเทศเยเมน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานในการช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากประเทศเยเมน ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในเยเมน ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา ศูนย์ปฏิบัติการย่อยที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล และศูนย์ปฏิบัติการ
ล่วงหน้า ณ เมือง Salalah สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการอพยพนักศึกษา
และคนไทยออกจากประเทศเยเมน โดย ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ช่วยเหลือนักศึกษาและคนไทยที่สมัครใจออกจากประเทศ เยเมน
จานวน ๑๒๙ คน และมีรายงานการแจ้งกลับในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๒๐ คน ทั้งนี้ มีนักศึกษาและคนไทยแจ้งไม่ประสงค์
จะอพยพออกจากประเทศเยเมน จานวน ๔๔ คน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการล่วงหน้าฯ ได้ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
และโดยที่เริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอม รวมทั้งพื้นที่ที่นักศึกษาที่แสดงความประสงค์จะยังคงพานักอยู่ในเยเมนต่อไปนั้น อยู่ในบริเวณ
พื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสู้ร บ ทางศูนย์ปฏิบัติการล่วงหน้าฯ จึงได้เคลื่อนย้ายการปฏิบัติงานดังกล่าวมายังสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต (ซึ่งมีระยะห่าง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ใช้เวลาบิน ๑ ชั่วโมง) โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต และ
กรมการกงสุลจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในเยเมน รวมทั้งติดต่อกับกลุ่มนั กศึกษา/คนไทยอย่างใกล้ชิด และพร้อมจะเข้า
ช่วยเหลืออพยพคนไทยเหล่านั้นทันที หากสถานการณ์การสู้รบในเยเมนทวีความรุนแรง
๒. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กระทรวงการต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อช่วยเหลืออพยพคนไทย
ออกจากประเทศเยเมน รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๕,๕๓๑,๒๑๙.๗๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) คงเหลืองบประมาณ
จานวน ๓๖,๗๑๓,๒๘๐.๒๙ บาท

๑๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการเยือนต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ความสัมพันธ์ทวิภาคี ได้แก่ การติดตามการทาบทามการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีในฐานะ
พระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ การเตรียมการเข้าร่วมงาน
เฉลิมการครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาประเทศสิงคโปร์ของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนพระองค์ และหัวหน้ารัฐบาลวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๘ และการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทวิภาคี ได้แก่ Civil Service Exchange Program (CSEP) ครั้งที่ ๑๒
และการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ ๔ ในปี ๒๕๕๘
๒. การค้าและการลงทุน ได้แก่ การเชิญชวนภาคเอกชนสิงคโปร์ร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะภาคบริการ
และโลจิสติกส์ และโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและคมนาคม การดาเนินการตามความตกลง
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ฉบับแก้ไข
การดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง Singapore Manufacturing Federation (SMF) กับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจสาหรับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์
และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาดสินค้าประเภท Digital Content ระหว่างสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ Media Development Authority (MDA) การอานวยความสะดวกการลงทุนในศูนย์ซ่อมบารุง
อากาศยานในประเทศไทย เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการกาหนดสัดส่วนถือกรรมสิทธิ์ในธุรกิจดังกล่าว การกระตุ้นบทบาท
ของสภาธุรกิจไทย-สิงคโปร์ การเพิ่มคลื่นความถี่ของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย
๓. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษา และการเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของสิงคโปร์เพื่อนามาปรับใช้ในการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลของไทย
๔. การท่องเที่ยว ได้แก่ การดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ
สิงคโปร์ และการกาหนดจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทย เช่น ภูเก็ต
กระบี่ สงขลา พัทยา เกาะสมุย เป็นต้น
๕. ความมั่นคงและการทหาร ได้แก่ การพิจารณาให้สิงคโปร์ใช้พื้นที่ในไทยเพื่อการจัดเก็บยุทโธปกรณ์ และการส่งเสริม
ความร่วมมือด้าน cyber security
๖. อาเซียน ได้แก่ การร่วมมือกับสิงคโปร์ผ่านโครงการ Initiative for ASEAN Integration (IAI) เพื่อยกระดับ
การพัฒนาในภูมิภาคให้มีความใกล้เคียงกัน และการประสานสิงคโปร์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการตลาด
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่า (ข้าวและยางพารา)
๗. สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ได้แก่ สนับสนุนสิงคโปร์ในการทาหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีนต่อจาก
ไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และสนับสนุนให้อาเซียนและจีนเร่งรัดการดาเนินมาตรการเร่งด่วนควบคู่ไปกับการจัดทาแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ให้เสร็จโดยเร็ว
๘. สถานการณ์ในภูมิภาค ได้แก่ การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านดิจิทัลและไซเบอร์ รวมทั้งสื่อออนไลน์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “Recognizing notable and outstanding progress in fighting hunger” เมื่อวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) ได้จัดพิธีมอบ
รางวัล (Achievement Award) ให้กับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ รวม ๗๒ ประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติประเทศเหล่านี้ที่บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่บรรลุ
ทั้งเป้าหมาย MDG 1.C และเป้าหมายของการประชุมอาหารโลก (World Food Summit : WFS) ซึ่งจัดประชุมไปเมื่อปี ๒๕๓๙
(ค.ศ. ๑๙๙๖)
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๒. การประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Conference) ครั้งที่ ๓๙ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถ้อยแถลงมีสาระสาคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศไทย
ในด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท การดาเนินการเพื่อความมั่นคงอาหาร โดยได้เน้นเรื่องการพัฒนาการเกษตรโดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเกษตรและชนบท
ซึ่งมาตรการเหล่านี้ทาให้ประเทศไทยยังดารงความเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาชนบทอย่างต่อเนื่องต่อไป
๓. การหารือทวิภาคีกับผู้อานวยการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดยได้หารือเรื่อง FAO ขอให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร
และการเกษตร (The International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture : ITPGRFA) รวมทั้ง
การนาเรื่อง Agreement on Port State Measure ซึ่งเป็นมาตรฐานของ FAO มาใช้เป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมายในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปและนาเข้ามา
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออกไปและนาเข้ามาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการดาเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ต่อการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
ลิเบีย โดยปรับเปลี่ยนในรายละเอียดของมาตรการคว่าบาตรทางอาวุธ เพื่อให้มี ผลบังคับใช้โดยเร็ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีที่รัฐสภาแห่งชาติ (General National Congress : GNC) ของลิเบีย ได้เปลี่ยนชื่อประเทศ
จากเดิม “สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย” (Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya) เป็น “รัฐลิเบีย”
(State of Libya) ดังนั้น จึงควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อประเทศในร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับชื่อประเทศ
ที่ถูกต้องในปัจจุบัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงเนปิดอว์การประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยาแม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๖ และร่างแผนปฏิบัติการ
ACMECS ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยร่างปฏิญญาฯ กล่าวถึงการรับรองแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ การแสดงเจตนารมณ์ของ
ผู้นาที่จะส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือใน ๘ สาขาความร่วมมือ ได้แก่ การอานวยความสะดวก
การค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงคมนาคม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ภายใต้
กรอบ ACMECS ด้วย ส่วนร่างแผนปฏิบัติการฯ มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตเดียวกันของอนุภูมิภาคสนับสนุน
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และระบุถึงการสนับสนุนให้
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสนับสนุนเงินทุนสาหรับโครงการภายใต้กรอบ ACMECS และชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
สาคัญตามระเบียงเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดตั้งเมืองคู่แฝดเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือ
ระหว่างเมืองชายแดน
๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสาร ๒ ฉบับดังกล่าว
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรผลักดันการใช้นโยบาย ACMECS Single Visa อย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังกลุ่มประเทศ ACMECS เพิ่มขึ้น รวมทั้งควรผลักดัน
ให้กลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ ACMECS มีความเข้มแข็ง มีการหารือสร้างความร่วมมือด้า นอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดเตรียมประเด็นการหารือ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ท่าทีและความพร้อมของฝ่ายไทย รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยาแม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๖ ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงเพื่อดาเนินโครงการ Competition Policy and Law in ASEAN
Phase II
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับจากสานักเลขาธิการอาเซียนที่มีถึงเยอรมนี (Exchange of Notes)
และร่างความตกลงเพื่อดาเนินโครงการ Competition Policy and Law in ASEAN Phase II (CPL II) ที่ระบุความตกลงกรณีการให้
ความช่วยเหลือตามโครงการ CPL ใน Phase II ต้องแจ้งยืนยันให้ผู้แทนสานักเลขาธิการอาเซียนมีอานาจลงนามในเอกสารความตกลง
การขอรับความช่วยเหลือผ่านโครงการ CPL ดังกล่าวทั้งสองฉบับ
๑.๒ เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจา
อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ กลไก
ตลาด และการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ประเด็นการแก้ไขปรับปรุงควรคานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายสากล
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการที่จาเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสอบสวนร่วมกันระหว่างประเทศ ตลอดจนความเชื่อมโยง
กับการเจรจาข้อตกลงเสรีการค้า ซึ่งเป็นประเด็นนโยบายแข่งขันทางการค้ามักจะถูกนามาอยู่ภายใต้ข้อบทการเจรจามากขึ้น
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการ
พัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ (International Seminar Workshop on the Implementation of United
Nations Guiding Principles on Alternative Development-UNGPs on AD หรือ International Conference
on Alternative Development2 : ICAD2)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.)
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ทางเลือกสู่การปฏิบัติ (International Seminar Workshop on the Implementation of United Nations Guiding Principles on
Alternative Development-UNGPs on AD หรือ International Conference on Alternative Development 2 : ICAD2)
ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑.๒ อนุมัติงบประมาณในการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สานักบริหารงานสารสนเทศ
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๒. สาหรับงบประมาณในการจัดประชุมฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับไว้แล้ว จานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และที่ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้อีก จานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณจาก
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงพลังงานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน (Memorandum of Understanding
between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Energy of the Republic of the
Union of Myanmar on Energy Cooperation) และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า (Memorandum of Understanding
between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Electric Power of the Republic of
the Union of Myanmar on Electric Power Cooperation) นั้น กระทรวงพลังงานได้ดาเนินการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
ทั้ง ๒ ฉบับ กับฝ่ายเมียนมาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า
ได้มีการปรับแก้ถ้อยคาตามการร้องขอของฝ่ายเมียนมาก่อนการลงนามด้วย
๒. เห็นชอบแนวทางการทาความตกลงระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์
ที่ประเทศไทยจะได้รับเป็นหลัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ในกรณีความร่วมมือโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้า ประโยชน์โดยตรง
ที่จะได้รับ คือ ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และประโยชน์ทางอ้อม คือ การต่อยอดนาน้ามาใช้ประโยชน์ในประเทศ ตามข้อสังเกต
ของนายกรัฐมนตรี และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบการดาเนินการจัดทาความตกลงกับต่างประเทศ
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
๓. ให้กระทรวงพลังงานดาเนินการตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไปโดยไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจที่แก้ไขก่อนลงนาม รวมทั้งต้องชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ อผลประโยชน์ของ
ประเทศว่าได้รับหรือเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงบันทึกความเข้าใจฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการเดิ นทางไปราชการต่ า งประเทศ เพื่อ เข้า ร่วมการประชุม ระดั บ นโยบายด้ า นคนพิก ารและผู้ สู งอายุ
ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนโยบายด้านคนพิการ
และผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในประเด็นผู้สูงอายุและคนพิการ
ซึ่งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมสาหรับ ผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งนี้ ควรมีการศึกษา
แนวทางด้านการแก้ปัญหาวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดน้อยลง รวมถึงการขยายระยะเวลาเกษียณอายุราชการ สาหรับประเด็นคนพิการ
เห็นควรมีความร่วมมือในประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับคนทั้งมวล (Universal Design) การสนับสนุนการจ้างงาน
คนพิการ และการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติสาหรับคนพิการ
๒. การประชุมร่วมกับนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
โดยเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างกันด้านผู้สูงอายุและคนพิการ
๓. การประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยเสนอให้มีความร่วมมือด้านการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิคนพิการ และดาเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ รวมถึง
การจัดระบบสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
๒๒
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๔. การประชุมร่วมกับองค์กร Red Cross General Welfare Center ได้มีการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดบริการ
สวัสดิการด้านสังคมสาหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ตลอดจนบทบาทของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิก ารดาเนินการร่วมกับกลไก
ระดับท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการศึกษาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับคนพิการและคนทั้งมวล
๕. การประชุมร่วมกับบริษัท ISF Net ศึกษาการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพการเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน รูปแบบและแนวทางการจ้างงานคนพิการและงานที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท เช่น การประกอบอาหาร
โดยคนพิการทางสติปัญญา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการประชุม 22nd Intergovernmental Meeting of the Coordinating Body on the Seas of East Asia
(COBSEA IGM)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระหว่างรัฐบาลของสมาชิกองค์กรสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก สมัยที่ ๒๒ (22nd Intergovernmental Meeting of the Coordinating Body on the Seas of East Asia :
COBSEA IGM) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในหัวข้อ (๑) การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของ COBSEA ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๓๒๐๑๔ (๒) ประเทศที่ตั้งสานักเลขาธิการ COBSEA (๓) แผนงานและงบประมาณของ COBSEA สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๖ (๔)
สถานะปัจจุบันของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งประกอบด้วยโครงการ Implementing the Strategic
Action Programme for the South China Sea และโครงการ Establishment and Operation of a Regional System of
Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand และ (๕) ร่างระเบียบทางการเงิน (Financial rules and
procedures for COBSEA)
๒. การพิจารณาประเทศที่ตั้งสานักเลขาธิการ COBSEA ที่ประชุมได้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงลับ โดยผลการลงคะแนนเสียง
ครั้งที่ ๑ ประเทศไทยได้รับคะแนนเสียง ๔ คะแนน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับคะแนนเสียง ๓ คะแนน และสาธารณรัฐเกาหลี
ได้รับคะแนนเสียง ๑ คะแนน และเนื่องจากไม่มีประเทศที่ได้รับคะแนนเสียงแบบเด็ดขาด จึงต้องมีการลงคะแนนเสียงครั้งที่ ๒
ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงครั้งที่ ๒ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน คือ ๔ คะแนน ด้วยการลงคะแนนเสียง
ที่เท่ากันของทั้ง ๒ ประเทศ จึงจาเป็นต้องให้ประธานการประชุมจับสลากรายชื่อประเทศที่จะได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่ตั้ง
สานักเลขาธิการ COBSEA ซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพสานักเลขาธิการ COBSEA จากผลการจับสลากดังกล่าว
๓. จากการที่ประเทศสมาชิกยังไม่ได้ยืนยันการเพิ่มเงินสนับสนุนครบตามจานวนที่ได้ตกลงในที่ประชุมระหว่าง
รัฐบาลของ COBSEA สมัยที่ ๒๑ ประเทศสมาชิกจึงต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขเพื่อให้ COBSEA มีงบประมาณในการสนับสนุน
การดาเนินงานที่เพียงพอและมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งต่อไป โดยที่ประชุมขอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาเพิ่มเงินสนับสนุน
อย่างน้อยตามจานวนที่ระบุในมติที่ประชุมระหว่างรัฐบาลของ COBSEA สมัยที่ ๒๑
๔. ที่ประชุมได้กาหนดจัดประชุม Extra-ordinary Intergovernmental Meeting of COBSEA ครั้งที่ ๒ ประมาณ
ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และการประชุม 23rd Intergovernmental Meeting of COBSEA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) จะประสานกับประเทศสมาชิกเพื่อพิจารณารับเป็น
ประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมทั้งสองรายการดังกล่าวต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๘
th
(48 Seameo Council Conference : SEAMEC) ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี ตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) ในระหว่างพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการของไทยได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งประธานสภาซีเมคและประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ มีวาระ ๒ ปี
สาหรับสาระสาคัญของการประชุมเต็มคณะ คือ ที่ประชุมรับทราบความก้า วหน้าและติดตามผลการดาเนินโครงการและกิจกรรม
ของซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาค เห็นชอบสถานะและการใช้ประโยชน์จากเงินบริจาคโดยสมาชิกสมทบและประเทศไทยมอบให้แก่
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

สานักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมถึงสถานะของเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ พิจารณาอนุมัติงบประมาณราย ๓ ปี
ของซีมีโอ (๒๕๕๘/๒๕๕๙-๒๕๖๐/๒๕๖๑) รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ภาคีเครือข่าย
และหุ้นส่วนความร่วมมือ อาทิ การดาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปีของซีมีโอ การประชุมการศึกษาและการพัฒนา
ระดับภูมิภาคว่าด้วยวาระการศึกษาภายหลังปี ๒๕๕๘ การดาเนินโครงการ SEAMEO College การดาเนินงานพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะ
ขององค์การซีมีโอ และการดาเนินกิจกรรมระดับภูมิภาคในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี องค์การซีมีโอ เป็นต้น
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภาซีเมคได้กล่าวนาในการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี
หัวข้อ ซีมีโอในทศวรรษหน้า (Ministerial Round-table Meeting on SEAMEO in the Next Decade) เกี่ยวกับความมุ่งมั่น
ขององค์การซีมีโอในการพั ฒนาและปรับเปลี่ยนแนวทางการทางานให้ก้าวทันกระแสโลกมาโดยตลอด รวมทั้งพยายามกาหนด
วิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า และในการประชุมครั้งนี้ได้อ้างอิงตาม ๗ ประเด็นของที่ประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรี
ศึกษาของซีมีโอ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ที่ สปป.ลาว ทั้งนี้ ที่ประชุมโต๊ะกลมฯ มีข้อเสนอแนะ ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การใช้
ประโยชน์จากศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จานวน ๒๑ แห่ง (๒) การเชื่อมโยง ๗ ประเด็นระดับภูมิภาคไปสู่การให้การศึกษา
เพื่อการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ (๓) การสนับสนุนการพัฒนาครูและการสร้างมาตรฐานสมรรถนะของครูโดยใช้เวทีการพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนื่องในโอกาสวันครูโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (๔) การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยน
ด้านความรู้และทักษะฝีมือในทุกระดับ และ (๕) การส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวเน้นย้าถึงการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู และการส่งเสริม
การฝึกอบรมในสายอาชีพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทาในตลาดโลก
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมหารือทวิภาคีกับ ๕ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย สปป.ลาว
อินโดนีเซีย และติมอร์ -เลสเต ซึ่งเน้นส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาและมองว่าประเทศไทยควรเป็นศูนย์กลางในการจัดอาชีวศึกษา
โดยมีความร่วมมือกับภาคเอกชน และจากการหารือครั้งนี้ทาให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดอาชีวศึกษาของไทย รวมถึงมาเลเซียซึ่งให้ความสนใจมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัย
นอกระบบของไทย โดยขอศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) โดยให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ร่างเอกสารที่จะมี
การรับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งได้เห็นชอบร่างบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา แต่ต่อมาประเทศอินเดียได้ขอแก้ไขบันทึกความเข้าใจในประเด็นการระงับข้อพิพาท
โดยเพิ่มเนื้อหา ข้อ ๘ เรื่อง การระงับข้อพิพาท ซึ่งระบุว่า ข้อพิพาทอันเกิดจากการตีความและการปฏิบัติใช้ของบันทึกความเข้าใจ
ฉบับนี้ ให้แก้ไขด้วยการหารือ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติบันทึกความเข้าใจที่ปรับใหม่
โดยคณะรัฐมนตรีไม่ขัดข้องในการปรับแก้ไขและอนุมัติการจัดทาบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเ ข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของบันทึกความเข้าใจฯ
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการ
ได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่ า งความตกลงระหว่า งองค์ ก ารสวนสั ตว์แ ห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และสมาคมอนุ รัก ษ์ สั ตว์ป่ า แห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เรื่อง การขยายเวลาความร่วมมือในด้านการวิจัยและอนุรักษ์หมีแพนด้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการจัดทาความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งราชอาณาจักรไทย และสมาคมอนุรักษ์
สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การขยายเวลาความร่วมมือในด้านการวิจัยและอนุรักษ์หมีแพนด้า โดยร่างความตกลงฯ
๒๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการวิจัยและอนุรักษ์หมีแพนด้าดาเนินการต่อไป โดยขยายเวลา
การอาศัยอยู่ของหมีแพนด้า “ช่วงช่วง” และ “หลินฮุ่ย” ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนถึงวันที่โครงการ
ความร่วมมือในการอนุรักษ์และวิจัยรอบใหม่จะเริ่มต้น หรือจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขถ้อยคา
ในร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๑.๒ เห็นชอบให้ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้ประธานกรรมการ
องค์การสวนสัตว์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทยต้องสนับสนุนเงินเพื่อเป็นกองทุนสาหรับการอนุรักษ์หมีแพนด้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามข้อตกลงฯ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จานวน ๒ ปี รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ที่องค์การสวนสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงา น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดทาความตกลงฯ หากมีการจัดทาเป็นคู่ฉบับภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน ก็ควรยืนยันให้มีการจัดทาความตกลงฯ เป็นคู่ฉบับภาษาไทยด้วย รวมทั้งเห็นควรเร่งดาเนินการจัดทาความตกลงฯ
โดยเร็ว เนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบหมีแพนด้า (Giant Panda) ให้ประเทศไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศประกอบกับความตกลงฯ ฉบับเดิมได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสาหรับการหารือกับมาเลเซีย ได้แก่
การตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่าย การส่งเสริมการค้าชายแดน การลดอุปสรรคทางการค้าและการอานวยความสะดวกทางการค้า
ความร่วมมือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือด้านฮาลาล ความร่วมมือด้านยางพารา และความร่วมมือภาคเอกชน และ
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint
Trade Committee : JTC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
๑.๒ หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้กระทรวงพาณิชย์และ
คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือ
เฉพาะด้าน (หากมี)
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรผลักดันการดาเนินการ
ในประเด็นความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-มาเลเซีย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการขนส่งทางถนนระหว่างสองประเทศลุล่วง
โดยเร็ว และเห็นควรจัดตั้งคณะทางานร่วมกันเพียงคณะเดียวเพื่อลดขั้นตอน ความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน และเพื่อขจัดความล่าช้า
ในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย รวมทั้งควรมีการพิจารณาการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าฮาลาล เช่น การทาธุรกิจฮาลาล การบริการฮาลาล และผลักดันความร่วมมือด้าน
ยางพาราให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการผลิตระหว่างกัน การทาวิจัยร่วมกันเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา และการสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างไทยและมาเลเซียให้เป็นพันธมิตรทางการค้าการผลิตมากกว่า
คู่แข่งทางการค้า นอกจากนี้ ควรให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยบริเวณชายแดนไทยกับ
มาเลเซีย ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และเชิญชวนนักลงทุนมาเลเซียที่สนใจ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มาร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการจัดทาข้อเสนอการจัดตั้งแนวพื้นที่ยางพารา
(Rubber Corridor) เชื่อมโยงระหว่างสามประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ IMT-GT จากฝ่ายมาเลเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านยางพารา และพิจารณาเพิ่มความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าทั้งของไทยและมาเลเซีย เช่น ความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซีย เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี ไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี ไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๗
โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ดาเนินการร่วมกัน
ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์
โดยมีประเด็นหลักที่จะหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ความตกลง
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน ประกันสังคม ความมั่นคงและการทหาร ความเชื่อมโยง (Connectivity) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบินพลเมือง กฎหมายและกิจการกงสุล รวมทั้งประเด็น
ในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
เพื่อความร่วมมือทวิภาคี ไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๗ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม
ในเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทย
ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อมโยง (Connectivity) ที่เห็นควรให้พิจารณาปรับปรุงข้อความในข้อ ๒๒. เป็น
“…The meeting agreed to explore possibilities of linking the GMS East-West Economic Corridor and Southern
Economic Corridor with the East Coast of India…”เนื่องจากทั้งแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก/ตะวันตก (EWEC) และ
แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) ซึ่งมีไทยเป็นประเทศสมาชิก ต่างเป็นเส้นทางความเชื่อมโยง
สาคัญที่สามารถเชื่อมติดต่อกับพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียได้อนาคตอันใกล้ทั้งทางบกผ่านเส้นทางถนนสามฝ่ายไทยพม่า-อินเดีย และทางทะเลผ่านทางท่าเรือทวายและเขตเศรษฐกิจทวายในประเทศเมียนมา ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ (39th Session of the World
Heritage Committee) ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกต่อการกาหนดท่าทีของ
ราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ ใน ๓ ประเด็น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นด้วยกับร่างข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ทั้ง ๓ วาระ
๑.๑.๑ วาระที่ 39COM 7B.71 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
(State of conservation of Historic City of Ayutthaya)
๑.๑.๒ วาระที่ 39COM 7B.17 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ (State
of conservation of Dong Phayayen-Khaoyai Forest Complex)
๑.๑.๓ วาระที่ 39COM 8B.5 การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Nominations
of Kaeng Krachan Forest Complex to the World Heritage List)
๒๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑.๒ เห็นชอบกับร่างแผนขับเคลื่อน (Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
และหากคณะกรรมการมรดกโลกและ/หรือองค์กรที่ปรึกษา มีข้อสงสัยและขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม ให้คณะผู้แทนไทยยึดแนวทางตามที่
ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อนเป็นกรอบในการชี้แจง
๑.๓ กรณีมีประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณากาหนด
ท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙
โดยคานึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการจากองค์กร
ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ในการพิจารณากาหนดท่าทีประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยใช้ดุลยพินิจได้เฉพาะ
กรณีประเด็นทางเทคนิคเท่านั้น หากเป็นกรณีประเด็นเชิงนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอนุรักษ์พื้นที่นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่
และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งมีการบุกรุกพื้นที่ โดยกาชับให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติให้ดาเนินการตามแผนขับเคลื่อน (Road Map)
ของทั้ง ๒ พื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern : SSC)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มี
นัยสาคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern : SSC) ด้านการบินว่า
๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้เดินทางไปหารือกับประธานองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อชี้แจง
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง กติกาและคู่มือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมการบิน
พลเรือนเพื่อให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัย โดยการดาเนินการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการทั้งในเรื่องการจัดทาคู่มือ
การบิน การฝึกอบรม และการทบทวนในอนุญาตการบิน ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถตรวจและรับรองสายการบินได้
คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ส่วนการปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือนอยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณปลายปี ๒๕๕๘
๒. สานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ FAA (Federal Aviation Administration) จะเดินทางมา
ตรวจสอบสายการบินของไทยช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบ ๑๕ วัน และกาหนดกรอบในการแก้ไข
ปัญหา ๖๕ วัน และอยู่ระหว่างรอผลการประกาศท่าทีของสานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหภาพยุโรป หรือ EASA (European
Aviation Safety Agency)
๓. ปัจจุบันการดาเนินการของการบินไทยในส่วนของเที่ยวบินประจายังสามารถทาการบินได้ตามปกติ ทั้งนี้ กระทรวง
คมนาคมจะได้สรุปผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัยด้านการบิน เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า การดาเนินการจัดทาหนังสือสัญญาหรือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างหนังสือสัญญาก่อนดาเนินการลงนามทุกครั้ง
๒. ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคาหรือสาระสาคัญของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติ
หรือเห็นชอบไปแล้ว
๒.๑ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถ
ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
๒.๒ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดาเนินการโดยห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนามก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนนั้น
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งราชอาณาจักรไทยกับสานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้าน
การลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) แห่งราชอาณาจักรไทยกับสานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิด เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทาเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนาม
ฝ่ายไทย และผู้อานวยการสานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้ลงนามฝ่ายรัสเซีย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีไทย
และนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนด
กรอบความร่วมมือในภาพกว้างด้านการปราบปรามยาเสพติดและด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศในการมีความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (7th Economic Corridor
Forum: ECF-7) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ณ นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติรั บ ทราบผลการประชุ ม ระดั บรั ฐ มนตรีเ วที ห ารื อ เพื่ อ การพัฒ นาแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จ ครั้ งที่ ๗
th
(7 Economic Corridor Forum : ECF-7) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)
ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้เหล่ารัฐมนตรี ECF ได้ร่วมทบทวนและประเมินผลความคืบหน้าของแผนงานการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจใน GMS ร่วมยืนยันความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและเป้าหมายร่วมกัน ให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่แผนงาน
และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมอบแนวทางในภาพรวมแก่แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศในระยะต่อไป
๒. ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗
(Joint Ministerial Statement) ซึ่งมีประเด็นสาระสาคัญคือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การอานวย
ความสะดวกการคมนาคมขนส่งและการค้าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขงในระยะต่อไป รวมทั้งรัฐมนตรี ECF ให้ความเห็นชอบการจัดทา
แผนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (Section-Specific Concept Plan) ของแนวระเบียงเศรษฐกิจ และเห็นชอบข้อเสนอของจีนที่เสนอ
ให้เพิ่มความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ภายในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง
๓. การประชุมเวทีหารือระดับผู้ว่าราชการจังหวัด (Governors’ Forum) ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มณฑลยูนนาน
กระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้ให้
การรับรองฉันทามติ (Consensus) ในอันที่จะร่วมกันประสานการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยต่างได้ร่วมเน้นย้าการพัฒนาในประเด็นการเชื่อมโยงการผลิตอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การอานวยความสะดวก
ด้านศุลกากร ความร่วมมือในเขตนิคมอุตสาหกรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงการสาคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ และ
เห็นชอบที่จะให้จัดการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ECF เป็นประจาทุกปี เพื่อหารือในเรื่องเชิงนโยบายและโครงการความร่วมมือ
ต่าง ๆ รวมถึงเป็นกลไกในการติดต่อและประสานงานระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
๔. การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี เ วที ห ารื อ เพื่ อ การพั ฒ นาแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ครั้ ง ที่ ๘ ก าหนดจั ด ขึ้ น
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี ๒๕๕๙

๒๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู และความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์
การติดตามคืนและการส่งคืนซึ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้นโจรกรรม
ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการ
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู เป็นความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู (Agreement on Interinstitutional Cooperation in Museology and Museography between
the Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Culture of the Republic of Peru)
๑.๒ เห็นชอบการยกระดับและการปรับแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืนและการส่งคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี
ศิลปะ และประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Agreement between the Kingdom of
Thailand and the Republic of Peru on Cooperation in the fields of Protection, Conservation, Recovery and Return
of Cultural, Archaeological, Artistic and Historical Property that has been Robbed, Stolen, Exported or Illegally
Transferred) จากระดับกระทรวงเป็นระดับรัฐบาล
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในความตกลงทั้งสองฉบับตามข้อ ๑.๑
และ ๑.๒
๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือ
ในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืนและการส่งคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้น
โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. กรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงถ้อยคาของความตกลงฯ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว แต่หากการปรับเปลี่ยนขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดาเนินการโดยห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนาม
ก่อนคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามในข้อตกลงการดาเนินงานกับกองทุนโลก (The Global Fund) สาหรับโครงการยุติปัญหาเอดส์และ
หยุดยั้งวัณโรค พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการลงนามในข้อตกลงด้านการดาเนินงานร่วมกับกองทุนโลก (The Global Fund) สาหรับ
โครงการยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรค พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยสาระสาคัญของข้อตกลงฯ มีประเด็นสาคัญเพิ่มเติมจาก
ข้อตกลงเดิมเกี่ยวกับการขอรับทุน โดยให้ประเทศผู้รับทุนพิจารณาให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน (Privileges and Immunities)
และการขอให้ยกเว้นทั้งในส่วนภาษีการนาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก
๑.๒ มอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่า การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
การลงนามในข้อตกลงฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายปัจจุบัน และตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายเรื่องใดที่ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ภาษีอากร ไม่ให้มีบทบัญญัติกาหนดยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ดังนั้น หากกระทรวงสาธารณสุขจะให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายตามที่ประมวลรัษฎากรกาหนดไว้ ก็เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง
ให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานนาเสนอมาตรการภาษีพร้อมร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจานงสามฝ่าย ระหว่างไทย เมียนมา และญี่ปุ่น เกี่ยวกับ ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจานงสามฝ่าย ระหว่างไทย เมียนมา และญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวาย มีสาระสาคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสามฝ่าย คือ ไทย ญี่ปุ่น
และเมียนมา ในการร่วมมือพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและอาเซียน
และจะเป็นการเข้าร่วมพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของโครงการ
ตามที่ฝ่ายไทยและเมียนมามีหนังสือเชิญตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญก่อนมีการลงนาม ให้สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการตามข้อสังเกตของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างบันทึกฯ มีการระบุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและสัดส่วนผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ดังนั้น
ภายหลังการลงนามในครั้งนี้ หากมีการกาหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวร่วมกับเมียนมาและญี่ปุ่นแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ แล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
พร้อมกับบันทึกความเข้าใจที่จะต้องลงนามในขั้นตอนถัดไป และรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นว่า ร่างบันทึกฯ
ระบุอย่างชัดเจนในวรรคสุดท้ายก่อนช่องลงนามว่า ร่างบันทึกฯ ฉบับนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้น ร่างบันทึกฯ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๕๕๗ การลงนามร่างบันทึกฯ จึงไม่ต้องแสดงหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ไปดาเนินการต่อไป
๓. ให้ทุกหน่วยงานที่จะมีการจัดทาหนังสือสัญญาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด โดยการดาเนินการจัดทาหนังสือสัญญาดังกล่าว เช่น การลงทุนร่วมกับต่างประเทศ ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดาเนิน การลงนามทุกครั้ง รวมทั้งในกรณีที่มีการปรับปรุงสาระสาคัญของหนังสือ
สัญญา ห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนามไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยน

๓๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่งของปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่งของปี ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานต่า รายได้ยังเพิ่ม ขึ้น
(๒) การก่อหนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงต่อเนื่อง การผิดนัดชาระหนี้ทั้งสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อภายใต้การกากับ และ
บัตรเครดิตเพิ่มขึ้น (๓) ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
(๔) ความสุขของคนไทยเริ่มดีขึ้นสอดคล้องกับดัชนีความสุขโลก (๕) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง และพบ
การตั้งครรภ์ซ้าเพิ่มขึ้น (๖) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น และยังต้องเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่
ของเยาวชน (๗) คนไทยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น (๘) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น โดยยังคงต้อง
ให้ความสาคัญในการปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (๙) การสร้างพฤติกรรมความมีน้าใจและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาดเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (๑๐) การจมน้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทย
อายุต่ากว่า ๑๕ ปี และ (๑๑) ความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยดาเนินการภายใต้หลักการ 5P (Policy,
Prosecution, Protection, Prevention and Partnership and international Cooperation) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๑.๒ บทความพิเศษเรื่อง “อาชีวะทวิภาคี : พลังร่วมสร้างกาลังคนคุณภาพ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษา (ผู้ผลิต) และสถานประกอบการ (ผู้ใช้แรงงาน) มุ่งเน้นพัฒนากาลังคนระดับกลางให้มี
คุณภาพ มีการเรียนรู้คู่การทางาน เพื่อนาไปสู่การยกระดับสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
และข้อจากัดในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๓ ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป ได้แก่ คุณภาพชีวิตแรงงานอันเนื่องมาจากปัจจัยผลกระทบ
ต่าง ๆ การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การป้องกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันเด็กจมน้า รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จและแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ต้องการ
สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนคลายความตื่นตระหนกและใช้จ่ายเงินตามปกติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี
"ปทุมธานีโมเดล"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนทีบ่ กุ รุกทีด่ นิ สาธารณะจังหวัดปทุมธานี
“ปทุมธานีโมเดล” ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ คณะทางานตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้ในการแก้ไขปัญหาคนยากจน
บุกรุกที่สาธารณะได้นาเสนอรูปแผนที่คลองเชียงรากใหญ่ จาลองจากระวางแผนที่ (ไม่ได้รังวัดหน้างานจริง) เนื้อที่โดยประมาณ
๔๒-๑-๓๘.๖ ไร่ ไว้สาหรับจัดสรรให้กับประชาชนและมีการจัดทีมลงสารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนรายครัวเรือน จับพิกัด GPS จานวน
๑๐ ชุมชน ๑,๐๖๐ ครัวเรือน และประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อออกแบบ
แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยได้เปิดเวทีประชาพิจารณ์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาชุมชนริมคลองให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๓๖๔ ครัวเรือน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุก
ที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
โครงการ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
เจตนารมณ์ร่วมกันในการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลอง
ตามมาตรการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้าลาคลองและการระบายน้า
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑.๒ ในระยะต่อไป จะดาเนินการเรื่องที่ดินเพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดสรรที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่
ทาความเข้าใจรายชุมชน/จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยระยะแรก จานวน ๓๖๔ ครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลท่าโขลง จานวน
๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดบางขัน ชุมชนบัวหลวง ชุมชนวันครู ชุมชนคุณหญิงส้มจีน และชุมชนท่าโขลง และในส่วนพื้นที่เทศบาล
คลองหลวง จะมีการเปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อทาความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดทาข้อมูลผู้เดือดร้อน
เพิ่มเติม เพือ่ นาไปสู่การพิจารณาสิทธิในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ปทุมธานีโมเดลต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะในภาพรวม
ทั้งประเทศ โดยยึดหลักการจัดหาที่อยู่อาศัยตามความต้องการของชุมชนเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นและเหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ที่ชุมชนจะสามารถอยู่อาศัยในพื้นที่เดิม โดยในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมคลอง
อาจสร้างอาคารสูงในพื้นที่เดิมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และนาพื้นที่ที่เหลือไปใช้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา
ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อนในชุมชม เป็นต้น ส่วนในต่างจังหวัดควรดาเนินการในพื้นที่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิ เศษเป็นลาดับแรก และ
บริเวณพื้นที่เลียบทางรถไฟที่จะก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาจดาเนินการโดยให้ภาคเอกชน
ร่วมดาเนินการ และพิจารณาปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ยังจาหน่ายไม่หมดของบริษัทเอกชน เพื่อนามาดาเนินการกับที่อยู่อาศัยในโครงการ
ของรัฐ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังจาหน่ายไม่หมด (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ให้เสนอแผน
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๒ ปี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และอนุมัติกรอบแผนงานและงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ของมูลนิ ธิปิ ดทองหลังพระ สืบ สานแนวพระราชดาริ และสถาบั นส่ งเสริมและพัฒนากิ จกรรมปิดทองหลัง พระ
สืบสานแนวพระราชดาริ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
๒. อนุมัติกรอบงบประมาณเฉพาะงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ที่สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดาเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นฉบับ การจัดตั้งสถาบัน
อบรม การส่งเสริมการรับรู้ และเข้าใจแนวพระราชดาริ การสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ และการบริหารจัดการ
๓. ในส่ ว นของกรอบงบประมาณในการด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว ปี พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓
ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการกาหนดผลสัมฤทธิ์ล่วงหน้าและประเมินผลรายปีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก่อน
แล้วจึงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

๓๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่โครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่โครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์ โดยยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับการบริจาคเงินให้แก่โครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์ สามารถ
นามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีหรือรายจ่ายในการคานวณภาษี และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้
เท่าจานวนเงินที่บริจาคให้แก่โครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินที่บริจาคให้แก่โครงการ
รวมใจไทยต้านค้ามนุษย์ ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามโครงการรวมใจไทยต้านค้ามนุษย์ควรเป็นไปอย่างรอบคอบ และมีกระบวนการตรวจสอบ
ที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมลาในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ ความยากจนโดยรวมลดลง แต่ความยากจนยังคงเป็นปัญหา
สาคัญของประเทศไทย คนจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และลักษณะของคน/ครัวเรือนที่มีโอกาสสูง
จะตกเป็นคนจนที่สาคัญ ได้แก่ ผู้ที่มีการศึกษาต่า ผู้ที่ทางานในภาคเกษตร และครัวเรือนขนาดใหญ่
๒. สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ ได้แก่ ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์
ทางการเงิน ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา ความเหลื่อมล้าคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข
และความเหลื่อมล้าหรือความไม่เสมอภาคทางเพศ
๓. นโยบายและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการที่สาคัญเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อม
ล้าในสังคมไทย ได้แก่ มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของ
ผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้มีรายได้น้อย หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมและที่อยู่อาศัย และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
๔. ประเด็นที่สาคัญในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา
ได้แก่ การดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมของภาครัฐในระยะที่ผ่านมายังขาดระบบฐานข้อมูล
คนจน/ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในบริหารจัดการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สมควร
จะได้รับอย่างแท้จริง การดาเนินโครงการที่มีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมควรจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

เป็นโครงการที่ควรจะผลักดันให้มีการดาเนินการต่อเนื่องต่อไป การดาเนินโครงการที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายแต่เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้าง
กว้างครอบคลุมทุกคนในกลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่สมควรจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อลดภาระ
ด้านงบประมาณของรัฐ และการดาเนินโครงการที่ไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (เป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป) ควรพิจารณาดาเนินการ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐโดยไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ
มากเกินไป
๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมในระยะต่อไป ควรให้
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้
ต่าสุด ๔๐% ล่าง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถพึ่งตนเองได้ มีโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้ง
มีโอกาสเข้าถึงที่ดินทากินและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และให้
หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
๑.๑ หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางาน
ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทางานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่มีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ
โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๒ หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่า งจริ งจังในการส่งเสริม ความเท่า เทียมกันระหว่า งบุค คล เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐาน
ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
๑.๓ หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และ
แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งกาหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ การจัด
สถานที่ทางานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น จัดห้องทางานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้
ชัดเจน เป็นต้น
๑.๔ การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร
การประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพื่อยุติปัญหา หากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงจะเข้าสู่กระบวนการ
ทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่
๑.๕ การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องดาเนินการอย่างจริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลาที่กาหนดในแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทางาน และต้องเป็นความลับ เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดี
ให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลาออกไปต้องมีเหตุผลที่ดีพอ
๑.๖ กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะทางานสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
ประธานคณะทางานที่มีตาแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมีตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าคู่กรณี บุคคลที่มี
ผลงานด้านการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจนเป็นที่ประจักษ์ โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หากต้องมีการดาเนินการทางวินัย ขอให้คณะทางานนาข้อมูล
เสนอผู้บริหารประกอบการดาเนินการทางวินัย
๑.๗ หน่วยงานต้องติดตามผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและ
คุกคามทางเพศในการทางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๒. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานไปดาเนินการตามความเหมาะสม

๓๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน
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๓๕

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบว่า การศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
ในลาดับสูงที่ต้องดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุด มีความชัดเจนและทาได้จริง โดยซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาเป็นเวที
ในการหารือและให้ข้อเสนอแนะแนวทางส่งต่อให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เห็นผลได้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
มีเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเชิงปริมาณ ซึ่งจะต้องกาหนดแนวทางการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการในระยะเร่งด่วนที่เห็นผลได้จริง
รวมทั้งแผนการดาเนินงานในระยะยาวเพื่อสร้างรากฐานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ การพัฒนาด้านการศึกษา
ต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ทั้งรูปแบบทวิภาคีหรือรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
การลงทุนของประเทศไทย โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย
๑.๒ รับทราบการแต่งตั้งให้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
และให้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และนายวิรไท สันติประภพ
๑.๓ รับทราบตัวอย่างการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ตัวอย่างการดาเนินงาน
โดยสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และตัวอย่างการพัฒนาการเรียนรู้การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๔ มอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานาความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ร่างวิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในระยะ ๕ ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
แผนการดาเนินงานในระยะ ๕ ปี และรายปี กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กิจกรรม ระยะเวลา และหน่วยงานเจ้าภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจน มุ่งผลลัพธ์เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุดและเห็นผลได้จริง
โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ ๒ สัปดาห์ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
รวมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้สรุปเกี่ยวกับ
การปฏิรูประบบการศึกษาในระยะแรก ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และส่วนที่เหลือที่ต้องดาเนินการ
ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยให้สอดคล้องกับ road map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ แล้วส่งต่อให้
สภาปฏิรูปแห่งชาติดาเนินการต่อไปเป็นระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ของรัฐบาลใหม่ด้วย

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
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๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติการโครงการสืบทอดประเพณี ส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทย วงเงินงบประมาณจานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยจัดทาโครงการสืบทอดและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ด้วยการให้งบสนับสนุนทุกจังหวัด
ในการจัดกิจกรรมที่จะอนุรักษ์ ถ่ายทอด หรือเผยแพร่รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนแล้วในจังหวัดของตน
ให้เด็ก เยาวชน และชุมชนได้ตระหนักถึงความสาคัญและมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าวให้สืบเนื่อง
ต่อไป อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาครัฐและนาไปสู่การพัฒนามรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ให้เป็นทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป
๒. แผนปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนในการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ
จานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทาโครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยการให้งบอุดหนุนในการเก็บข้อมูล
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหรือที่ใกล้จะสูญหาย โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปฏิบัติ
สืบทอด โดยมีนักวิชาการเป็นหลัก เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สาคัญของประเทศ
๓. แผนปฏิบัติการโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณจานวน ๑๕,๘๓๕,๐๐๐ บาท
มีกิจกรรมที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเก็บรวบรวมและขึ้นทะเบียนรายชื่อมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศของไทย และ (๒) การคัดเลือกชุมชน/หน่วยงาน
ที่มีการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดีเด่น (Best Practice) เพื่อเป็นการให้กาลังใจและยกย่องชุมชน/หน่วยงานดีเด่น
ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน/หน่วยงานอื่นในเรื่องการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีผลต่อการสืบทอดดารงอยู่ของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมในชุมชนนั้น

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
๓๗
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นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า
๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดโรค และการหายใจ
มีระยะฟักตัวประมาณ ๕-๖ วัน โดยผู้ป่วยมักมีอาการไข้ ไอ และหายใจหอบ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษา จึงเป็นการรักษาตามอาการ
๑.๒ จานวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ ทั่วโลก ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (ข้อมูล
ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) มีจานวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๕ คน เสียชีวิต ๔๙๓ คน การระบาดในประเทศเกาหลีใต้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๕๘) พบผู้ป่วย ๖๔ คน เสียชีวิต ๕ คน โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดติดเชื้อจากการสัมผัสเชื้อที่โรงพยาบาล ๕ แห่ง ทั้งนี้
จานวนคนเกาหลีใต้ที่เดินทางมาประเทศไทยประมาณเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ คน และคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ประมาณเดือนละ
๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ คน
๑.๓ มาตรการป้องกันการควบคุมโรคของประเทศไทย ประกอบด้วย ระบบการดูแลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ค้นหาผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัยโดยเร็ว แยกและรักษาผู้ป่วยโดยเร็ว และจัดระบบปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยในแต่ละมาตรการ
มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนามาตรการป้องกันโรคในปัจจุบันระยะ ๓ เดือน และระยะยาว
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น และ
กระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนข้อมู ลสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมกรณีที่ต้องกักกันผู้สัมผัสโรค
๒. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาความจาเป็นเหมาะสม
ในการจัดประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒
และเป็นการแสดงบทบาทนาของประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย แผนระยะสั้น
แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว โดยเฉพาะการดาเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าออกสนามบินทุกแห่งอย่างเข้มงวด มีการกาหนด
เป้าหมายการดาเนินการที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่ครอบคลุมทุกโรค เช่น โรคไข้หวัดนก
โรคติดต่อไวรัสอีโบลา (Ebola) โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ รวมทั้งโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
และให้มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ และวิธีปฏิบัติ
หากมีอาการที่อาจเข้าข่ายการติดเชื้อ
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๓๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอและที่รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์และความคืบหน้า
มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมอร์ส โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดาเนินการป้องกันควบคุมโรค
ในประเทศไทย ดังนี้
๑.๑ การประเมินความเสี่ยงและค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ ๑ ราย และยังไม่มีการแพร่
กระจายเชื้อ ทั้งนี้ อาจพบผู้ป่วยโรคเมอร์สเพิ่มได้อีกในกลุ่มผู้สัมผัสโรคที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการ ประกอบกับยังมีความเสี่ยงจาก
ผู้เดินทางไป-มาระหว่างประเทศที่มีการระบาด ขณะนี้จึงมีมาตรการค้นหาผู้ป่วยอย่างเข้มงวดบริเวณสนามบิน สถานพยาบาลและ
ชุมชน โดยทุกรายมีผลตรวจเป็นลบ
๑.๒ การเฝ้าระวังที่สนามบิน ประสานสายการบินให้ข้อมูลการเฝ้าระวังก่อนเครื่องลงและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
อนุญาตให้สายการบินจากตะวันออกกลางและเกาหลีใต้จอดที่หลุมจอด E และ F เท่านั้น วัดอุณหภูมิผู้โดยสารโดย Thermoscan
๒ ครั้ง ตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลที่พานักในไทยและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ข้อมูลของแท็กซี่ที่ไปส่งผู้โดยสาร รวมทั้งให้มี
การทาความสะอาดสนามบินอย่างเต็มที่
๑.๓ การควบคุมโรคและการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ขณะนี้ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ให้สถานพยาบาล
จัดระบบดูแลผู้ป่วยโดยแยกรักษาและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเร็วและป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ ติดตาม
และแยกตัวผู้สัมผัสโรคเพื่อสังเกตอาการตลอดจนครบ ๑๔ วัน คัดกรองผู้ป่วยชาวต่างชาติว่าไม่มีการติดเชื้อเมอร์สก่อนที่จะเข้ามา
รับการรักษาในไทย รวมถึงการจัดทีมแพทย์และพยาบาลดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังสังเกตอาการให้ผู้แสวงบุญที่จะไปประกอบพิธี
ฮัจญ์และอุมเราะห์ที่ซาอุดีอาระเบีย
๑.๔ การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ได้ดาเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ความรู้และคาแนะนาแก่ประชาชนเรื่องโรคเมอร์สผ่านช่องทางต่าง ๆ และได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ให้มีการจัดประชุมทางไกลผ่าน VDO conference ระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) เรื่องการรับมือ
กับสถานการณ์ การระบาดของโรคเมอร์ ส ในวั นที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไทยจะเป็น เจ้ าภาพร่ วมกั บประธานรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียน+๓ (เวียดนาม)
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และดาเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการระบาดของโรคต่อไป

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อานวยการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้
๑.๑ สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อ
การรณรงค์ว่า “สติ วินัย น้าใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ดาเนินการระหว่างวันที่ ๙-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น ๓,๓๗๓ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๓๖๔ คน ผู้บาดเจ็บ ๓,๕๕๙ คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เมาสุราเป็นสาเหตุสูงสุด ร้อยละ ๓๙.๓๑
รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกาหนด ร้อยละ ๒๔.๓๔ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซค์ ร้อยละ ๘๑.๓๕ รองลงมา คือ
รถปิคอัพ ร้อยละ ๙.๔๗
๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย การดาเนินการด้านกฎหมาย
และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่อง การปลูกฝัง สร้างจิตสานึกวัฒนธรรมความปลอดภัย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกการติดตามประเมินผล

๓๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรพิจารณาเพิ่มมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การห้ามจาหน่าย
สุรา การเพิ่มอัตราโทษแก่คนที่เมาแล้วขับ เป็นต้น และเห็นควรคงมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ที่กาหนดแนวทางปฏิบัติในการเล่นน้าสงกรานต์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง จานวน ๘ ข้อ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
ไว้ในปีต่อไป รวมทั้งให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ ทุกราย กรณีมีการเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเกิดขึ้น
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดี และให้มีบทลงโทษปรับในอัตราโทษที่สูงสุด หรือถ้ามีโทษจาคุก ขอให้ไม่ต้องรอลงอาญา และ
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานจากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ระยะเวลาดาเนินการปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ประกอบด้วย
การติดตั้งป้ายหยุด ป้ายรูปรถไฟ พร้อมจัดทาสัญญาณเตือนไฟกระพริบตลอดเวลา เนินชะลอความเร็ว และป้ายเตือนบริเวณจุดตัด
ทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) จานวน ๕๘๔ แห่ง และจัดทาเครื่องกั้นที่จุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาต จานวน ๗๗๕ แห่ง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการก่อสร้างทางข้ามและทางลอดของทางรถไฟ จานวน ๑๐๗ แห่ง ของกรมทางหลวงชนบท
และกรมทางหลวง
๑.๒ มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท้องถิ่นกากับดูแลพื้นที่ทั่วประเทศไม่ให้เกิดจุดตัดทางรถไฟ
(ทางลักผ่าน) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากจาเป็นขอให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดาเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย
ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกาหนด
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (ถนน) เร่งดาเนินการติดตั้งป้ายจราจรพร้อมสัญญาณไฟบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟ โดยใช้มาตรฐานตามคู่มือการติดตั้งป้ายจราจรของกรมทางหลวงชนบท และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการ
ติดตั้งหรือกาหนดมาตรฐานการให้สั ญญาณเสียงและสัญญาณแสงที่หัวรถจักรของขบวนรถไฟเพื่อให้สัญญาณเดือนก่อนถึงจุดตัด
ทางรถไฟกับถนนทุกแห่ง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ขับรถไฟและผู้ใช้ถนนขับรถ
ด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นเมื่อใกล้ถึงจุดตัดกับทางรถไฟ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการตามแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟโดยด่วน โดยเฉพาะบริเวณ
จุดตัดรถไฟที่มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นลาดับแรกก่อน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลนเพื่อให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองดาเนินการโครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างสะพาน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเลียบชายฝั่งทะเล
ในเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน
มาบังคับใช้เป็นการเฉพาะราย เพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการโครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างสะพานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจรเลียบชายฝั่งทะเลในเขตผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย (๑) โครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่ง
ทะเล จังหวัดชลบุรี งวดที่ ๓ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมทางเชื่อม ๘๐ เมตร ระยะเวลาดาเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
(๒) โครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑,๘๘๐ เมตร พร้อมทางเชื่อม ๒๙๐ เมตร ระยะเวลา
ดาเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และ (๓) โครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ช่วงที่ ๒ ระยะทาง
๑,๖๐๐ เมตร พร้อมทางเชื่อม ๒๘๐ เมตร ระยะเวลาดาเนินการระหว่ างปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
โดยให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
คมนาคมต่อไป
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๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานทั้ง ๓ ช่วงดังกล่าว มีการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าหาฝั่งและจาเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าชายเลน
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นถนนดินตัด-ถมผ่านพื้นที่ป่าชายเลน ทาให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกตัดแยกออกจากกัน อาจเกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่าชายเลน และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกระแสน้าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนไม่สามารถ
เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างทั่วถึง หากสามารถลดจานวนการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าหาฝั่งในบริเวณสะพานช่วงที่ ๒ ลงได้ ก็จะเป็นการใช้
พื้นที่ป่าชายเลนให้น้อยที่สุดและสามารถลดผลกระทบหรือลดการรบกวนสภาพพื้นที่ป่าชายเลนเดิมได้ และในระหว่างการดาเนินการ
ก่อสร้างควรมีมาตรการควบคุมการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง รวมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งดาเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. การใช้พื้นที่ริมถนน (ระยะทาง ๔,๓๘๐ เมตร) เป็นพื้นที่ค้าขายหรือทากิจกรรมต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทย
จะต้องดูแลและบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร ส่วนพื้นที่บริเวณสะพานเชื่อมที่อยู่ในบริเวณป่าชายเลน (ระยะทาง
๖๕๐ เมตร) กระทรวงมหาดไทยต้องเตรียมมาตรการป้องกันการบุกรุกหรือทาลายป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าวในอนาคตด้วย
เช่น การยกระดับความสูงของสะพาน หรือออกแบบสะพานช่วงดังกล่าวมิให้สามารถใช้ประโยชน์อื่นได้นอกจากการสัญจรโดยรถ
เป็นต้น

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

๔๑
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นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม
๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ น้าหอมและเครื่องสาอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋า
และเข็มขัดหนัง สุราต่างประเทศ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท เลนส์ รองเท้าหนัง
และรองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ทาด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์
ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทาด้วยคริสตัล มีมูลค่านาเข้า ๘๙๖.๒๑
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๗๓ ของมูลค่านาเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๙๑.๗๔ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๑.๔๐ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง ผลไม้ นาฬิกา
และอุปกรณ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย ภาพรวมการส่งออกของไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ ยังคงหดตัว ขณะที่
สถานการณ์ส่งออกเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น รวมไปถึงไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)
ในตลาดสาคัญไว้ได้ โดยมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท การส่งออกไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑,๗๓๒,๔๙๓ ล้านบาท
ลดลงร้อยละ -๔.๔๔ การนาเข้ามีมูลค่า ๑,๗๐๖,๒๐๕ ล้านบาท ลดลงร้อยละ -๖.๑๓ ส่วนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของ
เงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๕๓,๓๖๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -๔.๖๙ การนาเข้ามีมูลค่า
๕๑,๙๓๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -๖.๔๓ สาหรับการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๕๘
หดตัวที่ร้อยละ -๙.๒ ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาส ๑
ของปี ๒๕๕๘ หดตัวที่ร้อยละ -๒.๒ จากปัจจัยหลักคือ ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงทรุดตัวลง
๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกของไทย การส่งออกของไทยที่ยังคงหดตัว เกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาด
คู่ค้าของไทยในปัจจุบันที่ชะลอตัว เนื่องจากกาลังซื้อในตลาดโลกยังคงลดลง โดยเฉพาะสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน
ที่มีมูลค่าการนาเข้ารวมจากทั่วโลกลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก ได้แก่
ปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวทาให้ ความต้องการสินค้าลดลง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศคู่ค้า/คู่แข่ง และการตัดสิทธิ GSP ในสภาพยุโรป เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น
การขาดแคลนวัตถุดิบ อาทิ กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ปลา การขาดแคลนแรงงาน และผลิตภาพไม่สูงเท่ าที่ควร และการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่าและได้สิทธิพิเศษทางภาษี เป็นต้น
๓. แนวทางในการดาเนินการด้านการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดแผนการผลักดันการส่งออกเพิ่มเติม
ได้แก่ จัดทาแผนงานรองรับในตลาดสาคัญ ผลักดันการส่งออกเป็น รายกลุ่มสินค้า อานวยความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้น
ให้มีการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการค้าในระยะสั้นผ่านคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายจากแต่ละประเทศ รวมทั้งเพิ่มการทา FTA
กับประเทศใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางการค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีต้นทุนดาเนินธุร กิจต่าสุด และร่วมกับภาคเอกชน
รายใหญ่ผลักดันให้ SMEs ที่มีพัฒนาการแล้วสามารถขยายการค้าออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้นผ่านโครงการพี่จูงน้อง
๔. แนวโน้มการส่งออกของไทยในไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๕๘ แบ่งสถานการณ์เป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) สินค้าที่ขยายตัว
ในช่วงไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๕๗ และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วงไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคา เหล็ ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป และรถจักรยานยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น (๒) สินค้าที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีสัญญาณการกลับมาฟื้นตัวในช่วง
ไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เป็นต้น และ (๓) สินค้าที่มี
แนวโน้มชะลอตัว ได้แก่ ยางพารา เคมีภัณฑ์เม็ด และผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ามันสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารทะเลแช่แข็ง
และแปรรูป เป็นผลมาจากการที่แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกยังชะลอตัว ประกอบกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลกหดตัว
สูงส่งผลให้ความต้องการสินค้าพืชพลังงานทดแทนลดลง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดาเนินโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา
และเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘ วงเงินลงทุนรวม ๒,๙๙๗.๖๓๙ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้
กปภ. กู้เงินภายในประเทศ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้าประกัน รวมทั้งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน
เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินตามความเหมาะสมและความจาเป็นต่อไป โดยให้ กปภ. ใช้เงินรายได้ชาระคืนการกู้เงิน
ดังกล่าว
๒. ให้ กปภ. ไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ดาเนินการ
ทั้งหมดว่าอยู่ในเขตพื้นที่ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม อาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี อาเภอหัวหิน และอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกิจกรรมที่ดาเนินการเข้าข่ายห้ามกระทาการ
ตามข้อ ๑๐ ในประกาศดังกล่าวหรือไม่ ก่อนดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กปภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการกาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็น ควรติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินโครงการพร้อมจัดทาแผนรองรับปัญหาขาดแคลนน้าดิบ ภัยพิบัติ การลดอัตราน้าสูญเสีย และการบริหาร
จัดการแรงดันน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ กปภ. และจัดทาแผนการตลาดในการเพิ่มผู้ใช้น้ารายใหม่ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านแหล่งน้าดิบ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าดิบและน้าประปา รวมทั้งจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อลดอัตราน้าสูญเสียขององค์กร โดยแสดง
รายละเอียด เป้าหมาย ตัวชี้วัด วงเงินลงทุน และผลลัพธ์เป็นรายปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการปรับปรุงขยาย การประปา
ที่จะเสนอใหม่ต่อไป ตลอดจนประสานงานระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง อาทิ กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล และหน่ วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อบูรณาการเรื่องการใช้ประโยชน์แหล่งน้าในพื้นที่
มาเป็นแหล่งต้นทุนน้าดิบในกระบวนการให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน นอกจากนี้ เห็นควรเร่งรัด
การดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดาเนินการด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
และให้มีการพิจารณาการจ้าง ดาเนินการโดยแรงงานท้องถิ่นในส่วนที่สามารถดาเนินการได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลความคืบหน้ามาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชือ่ Nano-Finance)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้ามาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
รายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มีจานวนทั้งหมด ๒๐ บริษัท แบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จานวน ๕ บริษัท กลุ่มที่อยู่ระหว่างการจัดส่ง
เอกสารให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม จานวน ๑๑ บริษัท กลุ่มที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง จานวน ๒ บริษัท
และกลุ่มที่ขอยกเลิกคาขออนุญาตเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบและยังไม่พร้อมดาเนินการ จานวน ๒ บริษัท
๒. บริษัทที่เปิดให้บริการแล้ว ๒ ราย ได้แก่ บริษัทไทยเอช แคปปิตอล จากัด เริ่มให้สินเชื่อประมาณ ๑๕ ราย รายละ
๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ขอกู้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และบริษัท เงินสดทันใจ จากัด เริ่มให้สินเชื่อประมาณ ๕๐ ราย
รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ขอกู้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทั้งสองบริษัทจะต้องส่งรายงานปริมาณสินเชื่อ
Nano-Finance งวดแรกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการการให้สินเชื่อ Nano-Finance โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและ
สินทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้สมมติฐานว่า ผู้ยื่นคาขอทั้ง ๑๘ ราย ได้รับอนุญาต คาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อ Nano-Finance
รวมสูงสุดประมาณ ๘๐,๒๔๒ ล้านบาท

๔๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย การส่งออกเดือนเมษายน ๒๕๕๘ สถานการณ์ในภาพรวมส่งสัญญาณ
การฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยชะลอตัวในอัตราที่ลดลงและยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในตลาดสาคัญไว้ได้ โดยมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๖,๙๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง
ร้อยละ ๑.๗๐ การนาเข้ามีมูลค่า ๑๗,๔๒๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๖.๘๔ ส่วนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงิน
บาท การส่งออกเดือนเมษายน ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๕๔๘,๔๖๑ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๐.๕๐ การนาเข้ามีมูลค่า ๕๗๒,๒๘๔ ล้านบาท
ลดลงร้อยละ ๕.๖๖ สาหรับการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๓.๙ ตามทิศทางของ
ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๐.๓
จากปัจจัยหลักคือ ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลง
๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกของไทย การส่งออกของไทยที่ยังคงหดตัวเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาด
คู่ค้าหลักในปัจจุบันทีช่ ะลอตัว เนื่องจากกาลังซื้อในตลาดโลกยังคงลดลง โดยเฉพาะสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอาเซียนที่มีมูล ค่า
การนาเข้ารวมจากทั่วโลกลดลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
๓. แนวโน้มการส่งออกของไทยไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๕๘ แบ่งสถานการณ์เป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) สินค้าที่ขยายตัว
ในช่วงไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๕๗ และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในช่วงไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคา แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ จักรยานยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป น้าตาลทราย และปูนซีเมนต์ เป็นต้น (๒) สินค้าที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีสัญญาณการกลับมา
ฟื้นตัวในช่วงไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ไก่แปรรูป และทองคา เป็นต้น และ (๓) สินค้าที่มีแนวโน้ม
ชะลอตัว ได้แก่ ยางพารา เคมีภัณฑ์ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ามันสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนรายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปี ๒๕๕๗/๕๘
และนาเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง
๒. รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดาเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทยและนโยบายรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งจัดทารายละเอียดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในมาตรการด้านการเกษตรและมาตรการ
ด้านการเงินที่เสนอ รวมทั้งให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้าพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการดาเนินงานให้นาข้อสังเกตตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ
ไปพิจารณาในการจัดทารายละเอียดการดาเนินงาน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๔. เห็นชอบให้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยให้มีคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมาย
ให้ทุกหน่วยงานจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี รวมทั้งมอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นากรอบการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้
แนวทางปฏิรูปดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทา
แนวทางการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในรูปของคณะกรรมการเพื่อกากับดูแลในภาพรวมเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ต่อไป

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ
๒. ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ทั้งรายการที่ทาสัญญา/เบิกจ่ายจริงแล้ว และรายการที่ยังไม่ได้ทาสัญญา/เบิกจ่าย ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดาเนินการเพียง
๔ เดือน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น ๒,๑๓๓,๑๖๑ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและ
เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวน ๙๕,๒๘๑ ล้านบาท ตามที่
สานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ
๒. เห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๒.๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด
เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมโครงการ/รายการที่ไม่สามารถ
เริ่มดาเนินการหรือก่อหนีไ้ ด้ทันภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม) และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง รายงานสถานภาพ
ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) นาเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา
เหตุผลความจาเป็นในการดาเนินการต่อหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดาเนินการโครงการ /
รายการอื่นที่มีความพร้อมภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐเพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ยกเว้นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปสมทบโครงการ/รายการเดิม และจ่ายเป็นค่างานตามสัญญา
ที่ดาเนินการได้เร็วกว่าแผนฯ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ดาเนินการได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ กรณีดาเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ดังกล่าว โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และรายงานให้สานักงบประมาณทราบด้วย
๒.๔ กรณีปรับแผนตามข้อ ๒.๒ และกรณีการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามข้อ ๒.๓ จะต้องดาเนินการตามหลักการ
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ในการดาเนินการตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะต้องมีความพร้อม
ที่จะดาเนินการสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยาย
การก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีก

๔๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐
๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๒,๒๑๙,๘๗๘ ล้านบาท (รวมเงิ
รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและ
เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)
งบประมาณ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๘๖,๗๑๗ ล้านบาท ตามที่
สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ
๒. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
๕๕๘) ตามที่สํานักงบประมาณและ
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ ดังนี้
๒.๑ กรณีโครงการ//รายการซึ
รายการซึ่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม) และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘) และได้เริ่มดําเนินงานหรือดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน แต่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานดําเนินโครงการ/รายการต่
โครงการ รายการต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสนอรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาใหม่อีกครั้ง และเร่งรัดให้เริ่มดําเนินงานหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒.๒ กรณีโครงการ//รายการอื
รายการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
อย่างเคร่งครัดต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการต่อโครงการ/รายการรายจ่
โครงการ
ายลงทุนที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการที่มีความพร้อมผูกพันงบประมาณภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๕๙ โครงการ/รายการ
วงเงิน ๑๐,๓๑๔.๐๔ ล้านบาท ดําเนินการผูกพันงบประมาณ โดยไม่ต้องดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๘) ใหม่อีกครั้ง
๒. สําหรับโครงการ//รายการที
รายการที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว และการโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนแต่ดําเนินการ
ในระบบไม่สมบูรณ์ ให้ส่วนราชการดําเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๓. สําหรับโครงการ/รายการที
รายการที่ไม่พร้อมลงนามภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓๘ โครงการ/รายการ วงเงิน
๔,๗๖๐.๑๙ ล้านบาท เป็นโครงการ//รายการที่ไม่สามารถเริ
สามารถเริ่มดําเนินการหรือก่อหนี้ได้ทันภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เรื
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๘
เพิ่มเติม) และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ
ะมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๘) จะต้อง
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามที่กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
จํานวน ๓๗๕,๗๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒๑๒,๓๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
จํานวน ๒๕,๖๗๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๘
๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวนทั้งสิ้น ๓๕๑,๓๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๗๖,๑๗๑ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๕๐.๑ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖,๕๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท

๔๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๑. แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอคาขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะรายการที่มีความจาเป็น
เร่งด่วนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑.๑ เป็นรายจ่ายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
สาคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ เป็นรายจ่ายที่ต้องดาเนินการตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเป็นรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเรื่องน้าอุปโภคบริโภค น้าเพื่อการเกษตร หรือเป็นรายจ่ายที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ
ทั้งในด้านการค้า การลงทุน สิ่งแวดล้อม หรือโครงสร้างพื้นฐาน หรือเป็นรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
โดยมีเงื่อนไข (๑) ไม่ควรทาให้เกิดภาระรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (๒) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ข้ามปีในปีต่อ ๆ ไป (๓) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีศักยภาพที่จะดาเนิน งานและมีความพร้อมที่จะดาเนินการ
ได้ทันที และ (๔) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องเสนอโครงการ/รายการ ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานนั้น ๆ
๒. ขั้นตอนในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น
๒.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาคาขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดาเนินการนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมทั้งรวบรวมจัดส่งให้
สานักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒.๒ สาหรับหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล และหน่วยงานอิส ระของรัฐ ให้ยื่นคาขอแปรญัตติต่อ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตรง
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อที่สานักงบประมาณจะได้สามารถประมวลผลภาพรวมการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ ให้สานักงบประมาณพิจารณาคาขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และนาเสนอ
ผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อนาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสรุปผลดาเนินงานการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ของคณะกรรมการ
กากับการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการจ่ายเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เข้าบัญชีชาวไร่อ้อยแล้วรวม ๑๖ งวด
คิดเป็นปริมาณอ้อย ๑๐๓,๒๙๘,๗๒๔.๐๕๐ ตัน จานวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๗,๗๙๕,๘๔๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕
๒. ชาวไร่อ้อยส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าอ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ คิดเป็นปริมาณอ้อย
จานวน ๓๖๗,๐๒๖.๔๑๐ ตัน จานวนเงิน ๕๘,๗๒๔,๒๒๕.๖๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ตามมติคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยชาวไร่อ้อย จานวน ๑,๗๑๓ ราย ที่มีหลักฐาน
การส่งอ้อยเข้าโรงงานน้าตาลในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ และได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยถูกต้องเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือ น
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้สานักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายเร่งรัดจ่ายเงินเพิ่มราคาอ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ในอัตรา
ตันละ ๑๖๐ บาท ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย จานวน ๑๐๙ ราย ให้สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทรายดาเนินการให้ มีการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยให้ถูกต้องตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อจะได้มีสิทธิ
ในการขอรับเงินช่วยเหลือ สาหรับกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่สานักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายกาหนด
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. การดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
และมติ กบ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เข้าบัญชีชาวไร่อ้อย รวม ๒๐ งวด คิดเป็นปริมาณอ้อ ย
๑๐๓,๕๓๒,๖๖๕.๙๕๐ ตัน จานวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๖๕,๒๒๖,๕๕๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ สาหรับชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้
รับเงินช่วยเหลือ สานักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายได้จัดทาหนังสือแจ้งให้มาขอรับสิทธิการช่วยเหลือเป็นรายบุ คคล โดยมี
ชาวไร่อ้อยแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับสิทธิการช่วยเหลือ จานวน ๖๑ ราย คิดเป็นปริมาณอ้อย ๓,๘๔๕.๓๙๐ ตัน จานวนเงิน
๖๑๕,๒๖๒.๔๐ บาท ส่วนชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ จานวน ๔๘๙ ราย คิดเป็นปริมาณอ้อย ๑๒๙,๒๓๙.๑๒๐ ตัน
จานวนเงิน ๒๐,๖๗๘,๒๕๙.๒๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของโรงงานน้าตาลและคณะทางานควบคุมการผลิตประจา
โรงงาน โดยสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายจะเปิดให้ชาวไร่อ้อยมาจดทะเบียนชาวไร่อ้อยให้ถูกต้องตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อขอรับสิทธิการช่วยเหลือภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ ๑๖๐ บาท ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยในระดับที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตและมีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการปลูกอ้อยในฤดูการผลิตถัดไป
รวมทั้งสามารถลดภาระหนี้สินและสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยรวมต่อไป
๑.๒ อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายกู้เงิน (Straight loan) จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามนัยมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน
เพื่อนามาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในอัตราตันอ้อยละ ๑๖๐ บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อย
ในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้าตาลทราย ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จากประมาณการผลผลิตอ้อยเบื้องต้น ๑๐๒.๒๐ ล้านตัน
จาเป็นต้องใช้วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นประมาณ ๑๖,๓๕๒ ล้านบาท หรือจานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริง ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ตามแผนชาระหนี้ของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๘ เดือน โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึก
บัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย และให้มีข้อมูลลูกหนี้แยกเป็นรายให้ชัดเจน อีกทั้งจัดระบบ
ควบคุม ตรวจสอบ และกากับดูแล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการด้วย
๑.๓ เห็นชอบให้คงการปรับขึ้นราคาน้าตาลทรายภายในประเทศกิโลกรัมละ ๕ บาท เพื่อนาไปเป็นรายได้ของ
กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย สาหรับนาไปชาระหนี้เฉพาะเงินกู้ที่นามาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ จนกว่า
จะใช้หนี้หมดเท่านั้น
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรกากับดูแลและตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด และเร่งทบทวนโครงสร้างการคานวณต้นทุนการผลิตอ้อยให้มีความเหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้งเร่งรัดการหาข้อยุติ เรื่องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ
ตลอดจนพิจารณาแนวทางการหารายได้อื่นนอกเหนือจากการจัดเก็บรายได้จากการปรับขึ้นราคาน้าตาลทรายเพื่อบริโภคภายในประเทศ
เพื่อให้การชาระหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยแล้วเสร็จโดยเร็ว และจัดทาแนวทางเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณอ้อย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ที่จะเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการปลูกอ้อยโรงงาน โดยเร่ง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพความหวานให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้มีการจัดการพื้นที่ปลูกในระบบรวมแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และเร่งรัดให้มีการนาผลการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมนาผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ของไทย ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ตามโครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายของไทย” มาพิจารณาประกอบการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ
ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการลด ต้นทุน
การผลิต การปรับปรุงพันธุ์อ้อย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการจัดงาน "เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ" ระหว่างวันที่ ๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ บริเวณด้านข้างทาเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้ที่นาสินค้ามาจาหน่าย รวม ๘๘ บูท แยกเป็น สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๗๐ บูท องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๕ บูท กรุงเทพมหานคร ๗ บูท และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ๖ บูท
๒. สินค้าที่นามาจาหน่าย จาแนกตามลักษณะเด่นของพืชผักผลไม้
๒.๑ หวานซ่อนเปรี้ยว มะม่วงหลากหลายพันธุ์ อร่อยหลากรส ประกอบด้วย มะม่วงน้าดอกไม้ น้าดอกไม้สีทอง
เขียวเสวย อกร่อง จีนหวง อาร์ทูอีทู ฯลฯ
๒.๒ หวานฉ่า อร่อยล้า สับปะรด แตงโม ส้มโอ ลิ้นจี่ ประกอบด้วย สับปะรดฉีกตา ห้วยมุ่น ไร่ม่วง นางแล ภูแล
แตงโมรสชาติอร่อยหลากหลายสายพันธุ์ ส้มโอท่าข่อย ขาวแตงกวา ลิ้นจี่ฮงฮวย องุ่น องุ่นไร้เมล็ด ฯลฯ
๒.๓ หอมหวาน สุดยอดราชาราชินีผลไม้ ทุเรียน มังคุด ประกอบด้วย ทุเรียน หลิน หลง พวงมณี ก้านยาว นกกระจิบ
หมอนทอง ชะนีไข่ มังคุดหวานอร่อย
๒.๔ ใหม่สดปลอดภัย ผักอินทรีย์ กล้วยหอมทองส่งออก ผลไม้แปรรูป ประกอบด้วย กล้วยหอมทองคุณภาพ
ส่งออก สละอินโด ลาไยอบแห้งสีทอง และสินค้าเกษตรแปรรูปทุกชนิดพร้อมพืชผักปลอดภัยไร้สารพิ ษจากโครงการหลวงฯ
พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และผักพื้นบ้านจากภาคใต้
๓. ยอดจาหน่าย ผู้เข้าร่วมชมงาน และกิจกรรม
๓.๑ ยอดจาหน่ายสินค้ารวม ๒๕,๓๙๔,๖๙๗ บาท ยอดผู้เข้าร่วมชมงานรวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๕๒ คน
๓.๒ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยให้คาปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายย่อยในการวางแผนต่อยอดธุรกิจและเข้าถึงแหล่งทุน จานวน ๗๐ ราย วงเงิน ๑๑๑.๗๐ ล้านบาท
๓.๓ การเจรจาธุรกิจ มีผู้แทนจากห้างร้านต่าง ๆ เช่น โลตัส ท๊อป แม็คโคร และบิ๊กซี มาเจรจาธุรกิจกับเกษตรกร
และผู้ประกอบการที่มาออกบูท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการลดค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ และแนวทางการดาเนินการ ควบคุมค่าเช่านา ปีการผลิต
๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินการลดค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘
๑.๑ ผู้เช่านา จานวน ๓๘๐,๙๖๕ ราย
๑.๒ ผู้ให้เช่านา จานวน ๔๑๑,๕๑๙ ราย
๑.๓ อัตราค่าเช่านาต่อไร่ที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจาตาบล (คชก. ตาบล) ประกาศลด
สรุปผลรายภาค ได้แก่ ภาคกลาง จากเดิมไร่ละ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท เหลือไร่ละ ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากเดิมไร่ละ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท เหลือไร่ละ ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท ภาคเหนือ จากเดิมไร่ละ ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท เหลือไร่ละ
๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท และภาคใต้ จากเดิมไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เหลือไร่ละ ๘๐๐ บาท
๔๙
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๑.๔ สามารถเจรจาเพื่อลดค่าเช่านาลงได้ทุกราย จานวน ๓๘๐,๙๖๕ ราย
๑.๕ สามารถลดค่าเช่านาลงได้ เฉลี่ยไร่ละ ๒๐๐-๘๑๖ บาท
๑.๖ เกษตรกรได้รับการลดค่าเช่านาลงเฉลี่ยรายละ ๖๓๑-๒๒,๒๓๘ บาท
๑.๗ จานวนเงินที่สามารถเจรจาลดค่าเช่านาลงได้ ๓๔๒,๑๓๙,๓๐๘ บาท
๒. แนวทางการดาเนินการควบคุมค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
๒.๑ แจ้งจังหวัดให้จัดประชุมนายอาเภอและเกษตรอาเภอเพื่อทบทวนผลการดาเนินการควบคุมค่าเช่านา ในฤดู
การผลิตที่ผ่านมา หากพบว่าในพื้นที่ยังมีการเรียกเก็บค่าเช่านาไม่เป็นไปตามอัตรา คชก. ตาบล ที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจาตาบลกาหนด ให้จังหวัดกาหนดมาตรการควบคุมค่าเช่านาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔
๒.๒ ทบทวนบัญชีรายชื่อผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาให้เป็นปัจจุบัน
๒.๓ ตรวจสอบการจ่ายค่าเช่านาในรอบปีที่ผ่านมา (ฤดูการผลิต ๒๕๕๗/๕๘) หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าเช่านา
เกินกว่าที่ คชก. ตาบล กาหนด ให้ คชก. ตาบลแจ้งความดาเนินคดีกับผู้ให้เช่าทุกราย
๒.๔ แจ้งให้ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาทราบอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่ คชก. ตาบล กาหนด ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๕๙
และแจ้งบทกาหนดโทษ หากมีการเรียกหรือรับค่าเช่านาเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ คชก. ตาบล กาหนด จะต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๒.๕ กาหนดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาทราบทุกราย
๒.๖ ดาเนินการควบคุมค่าเช่านาทุกรายในพื้นที่ให้มีการเช่านาในอัตราที่เหมาะสม และไม่เกินอัตราค่าเช่าขั้นสูง
ที่ คชก. ตาบล กาหนด
๒.๗ มอบหมายให้ คชก. ตาบล ชุดปฏิบัติการประจาตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ติดตามตรวจสอบและควบคุมการเช่านาในพื้นที่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย พร้อมจัดทาป้ายแสดงอัตราค่าเช่านาประจาตาบล
ให้ประชาชนทราบอย่างน้อย จานวน ๑ ป้าย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกรณีเกษตรกรภาคใต้ที่เพาะปลูก
ในช่วงเวลาหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓ เดือน และกรณีรายชื่อเกษตรกรตกหล่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติขยายระยะเวลาให้เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ที่มีการเพาะปลูกข้าวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะ ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๓๗,๔๐๒ ครัวเรือน สามารถ
เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้ สาหรับกรณีเกษตรกรที่รายชื่อตกหล่น จานวน ๒,๐๙๑ ครัวเรือน ซึ่งยังไม่สามารถ
เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวให้ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดก่อนแล้วจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรรายที่มีผลการตรวจสอบถูกต้องเท่านั้น
๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้มีรายได้น้อยว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการและมีผลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่อย่างไร
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการตามมาตรการฯ ให้ครบ
ทุกพื้นที่โดยเร็ว โดยให้ตรวจสอบบัญชีการดาเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ขออนุมัติตั้งงบประมาณ
ชดใช้คืนเงินตามที่จ่ายจริงพร้อมดอกเบี้ยให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส.
รับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเข้มงวดกับการตรวจสอบและรับรองสิทธิ และ
ข้อมูลการใช้สิทธิอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิด
บัญชีกับ ธ.ก.ส. ไว้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการดาเนินงานในภายหลัง และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีการแจ้งข้อมูลเท็จ และรับเงินเกินสิทธิ์ ให้คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่ม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับจังหวัด เป็นผู้ดาเนินการแจ้งความและดาเนินคดีจนกว่าคดีเป็นที่สุด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร
(ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออก
ไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกให้กุ้งกุลาดามีชีวิตที่มีขนาดความยาวตั้งแต่
๗.๕ นิ้ว หรือน้าหนัก ๗๐ กรัมขึ้นไป รวมถึงลูกกุ้งที่จะเกิดจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งขนาดดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถส่งออกกุ้งกุลาดามีชีวิตที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์หรือการเพาะเลี้ยง
ไปนอกราชอาณาจักรได้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว (เดือน
เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๘) และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งดาเนินการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) ในแต่ละพื้นที่
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย สรุปรายงานผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
๑.๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (Asean Connect) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทยเมียนมา เป็นการนาเสนอการท่องเที่ยววิถีไทยและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้นาร่องด้วยการจัด Mega Joint
Fam Trip Thailand-Myanmar วันที่ ๑๔-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นการนาคณะบริษัทนาเที่ยวและสื่อมวลชนจากยุโรป ตะวันออกกลาง
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา จาก ๔๐ บริษัท มาสารวจเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ มัณฑะเลย์ พุกาม เนปิดอว์ และพบปะเจรจาธุรกิจ
กับภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ๘๐ บริษัท
๑.๒ การกระจายโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
การกระจายโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น การใช้ผ้าไทย ส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการส่งเสริม
โอกาสของชุมชนทอผ้าในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ผ้าไทย โดยการจัดทาโครงการ Thailand Academy ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีคณะดีไซเนอร์และสื่อมวลชนจากยุโรปและตะวันออกกลาง รวม ๔๙ คน ร่วมทากิจกรรมผ้าไทย
และใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง
จังหวัดแพร่ ชุมชนผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์
๑.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเข้าร่วมงาน Arabian
Travel Mart ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้นาผู้ประกอบการไทย จานวน
๕๙ บริษัท ไปเจรจาธุรกิจกับฝ่ายตะวันออกกลางเพื่อจัดทาความร่วมมือกับสายการบินสาคัญของภูมิภาคตะวันออกกลาง คือ
เอมิเรตส์และเอทิฮัด (Etihad) ซึ่งสายการบินดังกล่าวพร้อมที่จะผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักของภูมิภาค (Main
Destination) และเอทิฮัดตกลงที่จะจัดงาน Thailand Week of Etihad Pavilion ทีง่ านมิลาน เอ็กซ์โป ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๑.๔ การรุกเปิดตลาดใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพ การนาผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยเปิดตลาด
ท่องเที่ยวละตินอเมริกา โดยเข้าร่วม World Travel Mart Latin America ณ นครเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิ ล ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาค เพื่อเปิดตลาดใหม่ให้แก่ประเทศไทยในอนาคต
๑.๕ การส่งเสริมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย ได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานข้ามแดนจากสุไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาสไปยังรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระยะทางรวม ๕.๕ กิโลเมตร โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและมาเลเซีย รวม ๔๕๐ คน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศ

๕๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการต่า งประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการเพื่อให้มี
การเปิดเที่ยวบินตรง (Direct Flight) จากเมืองสาคัญในประเทศต่าง ๆ มายังประเทศไทยเพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศไทยได้โดยตรง
๓. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดาเนินการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่) เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ พร้อมจัดหาสถานที่พักรอผู้โดยสาร ณ จุดรับส่งผู้โดยสารในสถานีขนส่งผู้โดยสารต่าง ๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
ในระหว่างที่รอรถด้วย
๔. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง) พิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการตรวจหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองภายในสนามบิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดการประชุม อบรม
สัมมนา ในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยให้ใช้บริการโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกรณีมีการคาดหมายที่จะใช้
สถานที่ในการจัดประชุมในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาความ เหมาะสมในการเลือกใช้
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจในลาดับต้น
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ เ ห็ น ควร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงแรมหรือศูนย์การประชุมสัมมนา ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทราบ พร้อมทั้งจัดบริการเสริมในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานผู้จัดการประชุม อบรม สัมมนา ให้ใช้บริการสถานที่ดังกล่าวมากขึ้น และ
ควรรวบรวมรายชื่อโรงแรมที่สามารถรองรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ในต่างจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถค้นหาได้สะดวก
รวมทั้ งก าหนดอั ต ราค่ า ที่ พั ก ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ในอั ต ราพิ เ ศษส าหรั บ ส่ ว นราชการที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ อั ต รา
การเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) เร่งจัดทาแผนบริหารธุรกิจจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกาหนดรูปแบบการบริหารให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ (๓ เดือน)
ตามทีก่ ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑. เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ งานมหกรรมเฉลิมฉลองดนตรี วิถีไทย วิถีแห่งความสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
งานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอบรมเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย โครงการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประจาปี ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย (ทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน) ณ สวนสันติภาพ
และสวนสราญรมย์ โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นที่บ้านกีฬาพื้นเมือง” คืนความสุข
ให้ประชาชนส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดปัตตานี โครงการศึกมวยไทยเทิดไท้องค์ราชัน “Fighting of Muay Thai” ณ เวทีมวยชั่วคราว
ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ณ วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตอุดรธานี วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตมหาสารคาม
๒. เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประจาปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาคลอง ๖ และโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้านกีฬา
พื้นเมือง” คืนความสุขให้ประชาชน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา น่าน สกลนคร และจังหวัดยะลา
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๓. เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการท่องเที่ยวสุขใจ ปลอดภัยจากไกด์เถื่อน และโครงการส่งเสริม
และพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ
๔. เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ มหกรรมแห่งไหม ร่วมเทิดไท้ราชินี ที่กรุงเทพมหานคร โครงการสิงหาพาแม่เที่ยว
โครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย (ทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน) ณ อุทยานเบญจสิริ โครงการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ณ ลานหน้าอาคารกีฬานิมิบุตร โครงการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๙ ประจาปี ๒๕๕๘ “พระยาพิชัยเกมส์” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการแข่งขันเทควันโดดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจาปี ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง โครงการมหกรรมกีฬาจั งหวัดตราด ณ ศูนย์กีฬาในร่ม จังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราด และโรงเรียนในจังหวัดตราด โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจังหวัดน่าน ณ เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
โครงการจัดกิจกรรมออกกาลังกายสานสายสัมพันธ์ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ สนามแข่งขันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
จังหวัดลพบุรี และโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ณ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
๕. เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ได้แก่ มหกรรมอาหารนานาชาติ ที่จังหวัดภูเก็ต การปรับปรุงซ่อมแซมภายในสนามกีฬา
หัวหมาก สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ สุโขทัย และอุดรธานี และโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ณ วิทยาเขตลาปาง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการดาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬารายงาน สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ด้านการกีฬา ประเทศไทยประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมด้านการกีฬาในปี ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของ
รัฐบาล โดยเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ (๙๕ เหรียญทอง ๘๓ เหรียญเงิน และ ๖๙
เหรียญทองแดง) และเป็น ๑ ใน ๕ ทีมที่ดีที่สุดของทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ณ ประเทศแคนาดา นอกจากนี้
รัฐบาลยังส่งเสริมการออกกาลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพด้วย ซึ่งในปัจจุบันกรมพลศึกษาได้จัดสร้าง Bike Lane แล้ว
เสร็จ จานวน ๑๐๔ เส้นทาง ใน ๕๕ จังหวัด และจะสร้างเพิ่มเติมอีกกว่า ๑๒๐ เส้นทางครอบคลุม ๗๗ จังหวัด ภายในปี ๒๕๕๘
๑.๒ ด้านการท่องเที่ยว รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้านการท่องเที่ยวนานาชาติประจาปีของประเทศไทย (Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong
Sub-region : TTM+) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสทางการตลาด
และเป็นการรักษาจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่เน้นศักยภาพความเป็นศูนย์กลางการเดินทางในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้าโขง ซึ่งไทยเหมาะ
จะเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาค มีการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยว “2 Kingdoms 1 Destination” เชื่อมโยง
แหล่งอารยธรรมอีสานใต้ของไทยและกัมพูชา รวมทั้งวางยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน ตามแนวคิดท่องเที่ยว
“ASEAN Connect” กับเมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เพื่อความร่วมมือใน ๓ ระดับ ได้แก่ อาเซียนเที่ยวไทย
ไทยเที่ยวอาเซียน และทั่วโลกเที่ยวอาเซียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมุสลิม และภาพลักษณ์ความเป็นมิตรที่
พร้อมต้อนรับในโครงการ “Thailand Muslim Friendly Destination” ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้มีการจัดกิจกรรม
กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล โดยเน้น การเสริมสร้างภาพลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ตามนโยบายของรัฐบาลเป็น
สาคัญอีกด้วย
๒. เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้กระจายไปในทุกภูมิภาค ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(การกีฬาแห่งประเทศไทย) ดาเนินการจัดตั้งสมาคมกีฬาประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคขึ้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาในส่วนภูมิภาคที่มีทักษะ
ความสามารถมาร่วมแข่งขันกับตัวแทนนักกีฬาในส่วนกลาง เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถสูงสุดไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติต่อไป นอกจากนี้ ในทุก ๆ ครั้งที่มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาดูแลให้มีการทดสอบสมรรถนะของนักกีฬาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมไปจนภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน โดยให้นาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น รับไปดาเนินการหาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถให้บริการนักกีฬาและประชาชนได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญ เช่น พื้นที่จอดรถ เส้นทางสัญจร ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
รอบ ๆ สถานที่ท่องเที่ยวต่อไปด้วย
๕๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้าท่วมกรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ในช่วงวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เกิดฝนตกหนัก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกินกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร มากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๕๖.๖ ส่งผลให้เกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่ เช่น ถนน
อโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท ถนนลาดพร้าว โดยมีฝนตกเฉลี่ยสูงสุดในเขตคลองเตย ๑๔๑ มิลลิเมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรของ
ประชาชนเป็นจานวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ ประชุมมอบหมายหน้าที่ โดยให้กรุงเทพมหานครดูแลเรื่องระบบระบายน้า สานักงานตารวจแห่งชาติ ดูแล
เรื่องการจราจร กองทัพบกและกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อาสาสมัคร) ดูแลเรื่องการจัดหากาลังพล
เพื่อช่วยเข็นรถ ซ่อมรถ กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ดูแลเรื่อง
ช่างซ่อมรถพร้อมเครื่องมือ และการไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมกรณีเกิดไฟฟ้าดับบริเวณจุดสูบน้า ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยพร้อม
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีน้าท่วมในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติการฯ ได้ประสานกรุงเทพมหานคร กองทัพบก
สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้าออกจากพื้นที่ และให้เขตต่าง ๆ บริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง
มิให้มีขยะขนาดใหญ่มากีดขวางเส้นทางของอุโมงค์ระบายน้า พร้อมส่งกาลังเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณ
อุโมงค์ดินแดง รวมทั้งอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
๑.๓ ประสานการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งซ่อมแซมไฟฟ้าให้ใช้การได้โดยเร็วเพื่อให้เครื่อง
สูบน้าสามารถทางานได้ตามปกติ
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลเรื่องการระบายน้า
ในช่วงที่มีฝนตกเพื่อไม่ให้เกิดกรณีน้าท่วมขังบริเวณเส้นทางสัญจรและบ้านเรือนของประชาชน โดยตรวจสอบดูแลเครื่องมือต่าง ๆ
เครื่องสูบน้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นต้น พิจารณาหามาตรการหรือจัดให้มีระบบสารองเพื่อรองรับเหตุกรณีไฟฟ้าดับ รวมทั้ง
ดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะโดยเฉพาะบริเวณแนวเขตเครื่องสูบน้าและอุโมงค์ระบายน้าเพื่อไม่ให้ขยะกีดขวางหรืออุดตันเครื่องสูบน้า
และอุโมงค์ระบายน้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเยียวยาสาหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาสาหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้งให้คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพิจารณาในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์น้าและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานสถานการณ์น้าและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์น้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา ปริมาณน้าต้นทุนในลุ่มน้าเจ้าพระยาเมื่อต้นฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
มีปริมาณน้าน้อย กรมชลประทานได้ประกาศงดส่งน้าเพื่อการปลูกข้าวนาปรัง โดยวางแผนการใช้น้าให้เหลือเพียงพอสาหรับสนับสนุน
การปลูกข้าวนาปีตั้งแต่ต้นฤดู ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนทาการปลูกข้าวนาปรังไปประมาณ
๖.๒๖ ล้านไร่ ทาให้ต้องใช้น้าเกินแผน ส่วนปริมาณน้าไหลลงอ่างเก็บน้าในช่วงฤดูฝน (๑ พฤษภาคม-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๖ (ค่าเฉลี่ย ๙๐๔.๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร) กรมชลประทานจึงเห็นควรให้ชะลอ
การเพาะปลูกข้าวนาปีในลุ่มน้าเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้เพาะปลูกอีกประมาณ ๔.๖๑ ล้านไร่ ออกไปก่อนจนกว่าจะถึงช่วงฝนตกชุก
ตามฤดูกาล โดยปริมาณน้าที่มีอยู่จะจัดสรรให้กับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์โดยไม่ขาดแคลน รวมถึงการเพาะปลูก
ข้าวนาปีที่ปลูกไปแล้ว ๒.๘๔ ไร่ ให้สามารถเก็บเกี่ยวโดยไม่เสียหายและจะลดการระบายน้าจากเดิมวันละประมาณ ๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร
คงเหลือ ๓๐-๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑.๒ คาดการณ์ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น กรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ในเขตพื้นที่ชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี จานวน ๔.๖๑ ล้านไร่ หากพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถปลูกข้าวนาปี
ได้อย่างสิ้นเชิงจะทาให้ผลผลิตข้าวหายไปประมาณ ๒.๑ ล้านตัน โดยคิดเฉลี่ยจากผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีลุ่มน้าเจ้าพระยา ๕๐๐ กิโลกรัม
ต่อไร่ และคิดเป็นมูลค่าข้าวที่หายไปประมาณ ๑๕,๗๕๐ ล้านบาท โดยคานวณจากราคาข้าวขาวในตลาด ตันละ ๗,๕๐๐ บาท
๑.๓ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดาเนินการขึ้นปฏิบั ติ
การฝนหลวงเพื่อเติมน้าเหนืออ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ข้าวนาปี แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ คือ (๑) พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ได้เพาะปลูกแล้ว ประมาณ ๒.๘๔ ล้านไร่ ได้กาหนดแนวทางการส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกข้าวระบบจัดการน้าแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าวเพื่อลดการใช้น้า และ (๒) พื้นที่ที่ยังไม่เพาะปลูกข้าวประมาณ
๔.๖๑ ล้านไร่ ให้ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีที่จะเริ่มปลูกได้ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือเมื่อมีประมาณฝนตกชุกแล้ว
เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นในระหว่างชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี เช่น
พืชอายุสั้น เป็นต้น
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ในการเร่งดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งในพื้นที่ที่ได้เพาะปลูก
ข้าวนาปีแล้วและพื้นที่ที่ยังไม่เพาะปลูกข้าวนาปีเกี่ยวกับสถานการณ์น้า แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งการให้
องค์ความรู้และการจัดหาตลาดรองรับพืชชนิดอื่นในกรณีที่เกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่ใช้
น้าน้อย ทนแล้ง และมีศักยภาพทางการตลาด เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และงา เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม
ลดภาระงบประมาณในกรณีที่ต้องจ่ายเงินชดเชยเพื่อช่วยเหลือรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง
อย่างใกล้ชิด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสาหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทางานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินมาตรการช่วยเหลือสาหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ในการดาเนินการให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนตามลาดับความเร่งด่วน โดยการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวแล้วก่อน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้
มีการปลูกข้าวให้ชะลอการปลูกข้าวไว้ และให้จัดทาแผนการดาเนินการจัดหาและแบ่งสรรน้า เช่น การผันน้าลงแก้มลิง การใช้น้า
จากบ่อบาดาลหรือบ่อน้าตื้น การควบคุมไม่ให้มีการลักลอบสูบน้า และการจัดสรรสัดส่วนการสูบน้าให้เท่าเทียมทั้งบริเวณต้นน้า
และปลายน้า และนาเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจต่อไป

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จานวน ๒๐ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
จานวน ๒๐ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่เกินค่าที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดตามกฎกระทรวงเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายมีสิทธิขอรับ
๕๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

การส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง อันเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศและช่วยลดมลภาวะซึ่งควรได้รับการสนับสนุน ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบลลัสต์ขดลวดที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลอดมีแบลลัสต์ในตัวที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๕. ร่างกฎกระทรวงกาหนดพัดลมไฟฟ้าชนิดแขวนเพดานและชนิดส่ายรอบตัวที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๖. ร่างกฎกระทรวงกาหนดมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๗. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มปี ระสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๘. ร่างกฎกระทรวงกาหนดโคมไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสาหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ พ.ศ. ....
๙. ร่างกฎกระทรวงกาหนดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและขณะปิดเครื่อง พ.ศ. ....
๑๐. ร่างกฎกระทรวงกาหนดจอภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและขณะปิดเครื่อง พ.ศ. ....
๑๑. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและขณะปิดเครื่อง พ.ศ. ....
๑๒. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอุปกรณ์หลายหน้าที่ที่มปี ระสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและขณะปิดเครือ่ ง พ.ศ. ....
๑๓. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องสแกนเอกสารทีม่ ีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งานและขณะปิดเครือ่ ง พ.ศ. ....
๑๔ ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน พ.ศ. ....
๑๕. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องเสียงในบ้านที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะรอใช้งาน พ.ศ. ....
๑๖. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๑๗. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเตาไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๑๘. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเตาไมโครเวฟที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๑๙. ร่างกฎกระทรวงกาหนดกาต้มน้าร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
๒๐. ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
๑.๑ การเลื่อนกาหนดออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ด้วยกลไก
การแข่งขันด้านราคา
๑.๒ การสารองน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน
๑.๓ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP 2015)
๑.๔ กรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖
๑.๕ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน) ขอขยายกาหนดเวลาจาหน่ายหุ้นให้กับประชาชน
๑.๖ แผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
๒. ให้กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับประเด็นการสารอง
น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน เห็นควรสารองน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้เฉพาะในกิจการทหารในอัตราเดิมไปก่อน และให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ามันเชื้อเพลิง
ทางท่อจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ รวมทั้งเห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์
และทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทย และให้ประสานกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมในด้านกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนกลไกการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเปิดรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากภาคเอกชนได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๓. ให้กระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจน
ไปประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาแผนงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทาแผนงานที่ชัดเจนใน ๓ หัวข้อหลัก ดังนี้
๑.๑ แผนการเชื่อมโยงเส้นทางและการลงทุนของการคมนาคมทั้งทางราง ทางบก ทางอากาศ และทางน้า
โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกั น ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
นิคมอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
๑.๒ แผนการดาเนินงานของแต่ละโครงการตามห้วงเวลาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกอบด้วย ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ปัจจุบัน-เดือนกันยายน ๒๕๕๙ (ช่วงเวลาสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑)
ระยะที่ ๒ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๔ (ระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒) และ
ระยะที่ ๓ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓)
๑.๓ แผนการจัดหาเงินลงทุน (Financing) และรูปแบบการลงทุน โดยแสดงให้เห็นว่าโครงการใดใช้งบประมาณ
จากแหล่งใด เช่น เงินงบประมาณ เงินกู้ในประเทศ เงินกู้ต่างประเทศ ให้เอกชนร่วมลงทุน การร่วมทุนแบบรัฐต่อรัฐ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นสาหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง มีสาระสาคัญคือ รัฐบาลญี่ปุ่นตกลงที่จะให้กระทรวงการคลังกู้เงินผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency : JICA) สาหรับโครงการรถไฟสายสีแดง ระยะที่ ๒ วงเงิน ๓๘,๒๐๓ ล้านเยน โดย
มีเงื่อนไขเงินกู้แบบ Preferential Terms ประกอบด้วย อายุเงินกู้ ๒๐ ปี (รวมระยะปลอดหนี้ ๖ ปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๔๐ ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสาหรับการจ้างที่ปรึกษาร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี Front-End Fee ร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินกู้ (ชาระครั้งเดียวภายใน
๖๐ วัน หลังจากสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้) และระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้ ๓ ปี และร่างสัญญาเงินกู้ มีสาระสาคัญสอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และ General Terms and
Conditions for Japanese ODA Loan (GTC) ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่ง GTC เป็นเอกสารหลักที่สัญญาเงินกู้ใช้อ้างอิง
โดย GTC จะกาหนดรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น
๑.๒ อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลไทยจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency : JICA) สาหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ ๒
วงเงิน ๓๘,๒๐๓ ล้านเยน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น และอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ยืมเงิน
๕๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ต่อจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกระทรวงการคลังที่จะได้ตกลงกั บ
รฟท. ต่อไป และให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้แก่ รฟท. เพื่อชาระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้
โดยตรงสาหรับเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในนามรัฐบาลไทยในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และลงนามในสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
๑.๔ มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทาความเห็นทางกฎหมายสาหรับสัญญาเงินกู้ดังกล่าว
ในโอกาสแรกภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้ว
๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงิน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งนี้ หากในทางปฏิบัติของการจัดทาหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เป็นที่ยอมรับกันระหว่างคู่ภาคี
ว่าผู้ลงนามไม่จาเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้กระทรวงการคลังแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือ
มอบอานาจเต็ม (Full Powers)] ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งพิจารณาดาเนินการก่อสร้างงานโยธาและสรุปผลการเจรจาจัดหาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าโดยเร็ว เพื่อให้
สามารถเปิดให้บริการโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ -รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
รวมทั้งเร่งพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการเดินรถของโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงที่มีความเหมาะสมต่อความพร้อม
ทางการเงินบุคลากรของการรถไฟแห่ งประเทศไทยให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการเดินทางของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนการเปิดให้บริการของโครงการฯ ในปี ๒๕๖๒ ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาแผนงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติร่วมกันดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเชื่อมโยงเส้นทางและการลงทุน
แผนการดาเนินงานของแต่ละโครงการ ตามห้วงเวลา และแผนการจัดหาเงินลงทุน (Financing) และรูปแบบการลงทุน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพิจารณาในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างรอการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อปรับขั้นตอนการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าจะผ่านการพิจารณาภายในปลายเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และสามารถประกวดราคา ก่อสร้าง ได้ทันในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือต้นปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกาหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ โครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนนาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป ซึ่งกระทรวงคมนาคม
ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ทอท. เพื่อพิจารณาแนวทางเร่งรัดการพิ จารณาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เพื่อให้สามารถเริ่มดาเนินการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ ภายในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีกาหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ อยู่ระหว่าง ทอท. พิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบรรจุโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ไว้ในแผนแม่บทฯ และจะเร่งรัดเสนอโครงการให้
กระทรวงคมนาคมนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ เพื่อสามารถดาเนินการออกแบบและก่อสร้างต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรเร่งดาเนินการก่อสร้าง
โครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๒ โดยใน
การปรับลดการลงทุน ให้ ทอท. พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างที่เกินความจาเป็นโดยไม่กระทบต่อระดับและมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ (Level of Service) พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองให้มีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้เร่งดาเนินการตามแผนโครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง
(Runway) ที่ ๓ ระยะทาง ๓,๗๐๐ เมตร แทนการก่อสร้างทางวิ่งสารองความยาว ๒,๙๐๐ เมตร โดยดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่า งเคร่งครัด และให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาทางวิ่งที่มีอยู่เดิม ความจาเป็นที่จะต้องสร้างทางวิ่งขึ้นลงเพิ่มเติม และขีดความสามารถของทางวิ่งที่จะเพิ่มขึ้น
รวมถึงวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเสียง พร้อมกับเร่งการจ่ายชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การดาเนินโครงการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเห็นควรปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และดอนเมือง โดยให้ความสาคัญกับความสามารถในการอานวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้โดยสารและอากาศยาน
ในระดับคุณภาพบริการที่เป็นสากล และมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
เป็นลาดับแรก ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมเพื่อลด
ความซ้าซ้อนในการลงทุน นอกจากนี้ ให้ ทอท. พิจารณาทางเลือกในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผลกระทบโดยรวมต่อการให้บริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการลงทุนระหว่าง
การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ และอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศใต้ พร้อมกับจัดทาแผนการบริหารจัดปริมาณการจราจร
ทางอากาศทั้งในเขตการบิน (Airside) และเขตนอกการบิน (Landside) ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า ในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เรื่อง การจัดทาแผนงาน
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งในส่วนโครงการบริหารจัดการน้า และโครงการด้านการคมนาคม และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเฉพาะแผนการกู้เงินและการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งต้องระบุรายละเอียดแผนการกู้เงินให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับ Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งแบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าส่วนใดรัฐบาลนี้
เป็นผู้ดาเนินการและจัดหาเงินกู้ และส่วนใดส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปเป็นผู้ดาเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน แล้วนาเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ประจาปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ประจาปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ภาพรวมการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ กรมทางหลวงได้ ด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น แล้ ว ทั้ งสิ้ น
๕๒,๒๐๕.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๓ คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ จานวน ๘,๑๒๘.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๗
ทั้งนี้ ในส่วนที่ได้มีการก่อหนี้ลงนามผูกพันสัญญาแล้วมีการเบิก จ่าย จานวน ๓๒,๐๔๕.๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๑
ของงบประมาณทั้งหมด
๒. กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งมีผลการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๒.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๑ วงเงินรวม ๓,๕๒๕ ล้านบาท โดยกรมทางหลวงได้ลงนาม
สัญญาก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนทุกรายการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว จานวน ๒,๕๔๑ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๗๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๕๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒.๒ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นเงินกู้สาหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท จานวนรวม ๘๕๑ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐
๓. กรมทางหลวงได้ขับเคลื่อนและดาเนินโครงการสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอีกหลายโครงการ
ได้แก่
๓.๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งกรมทางหลวงมีความพร้อมในการดาเนินงานก่อสร้างภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) สายบางปะอินสระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร วงเงินลงทุน ๘๔,๖๐๐ ล้านบาท (๒) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร
วงเงินลงทุน ๕๕,๖๒๐ ล้านบาท และ (๓) สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร วงเงินลงทุน ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท
๓.๒ การพัฒนาทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและด่านการค้าชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการสาคัญ คือ โครงการ
ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดรวมสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก วงเงินรวม ๓,๙๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการสัญจร
ข้ามพรมแดนตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเภอแม่สอด
๓.๓ การก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวง โดยมีโครงการนาร่องแห่งแรกที่อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา บนเนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ สามารถจอดรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคลมีห้องน้าและศาลาทางหลวงไว้บริการประชาชน
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๓.๔ โครงการจักรยานเพื่ออานวยความสะดวกและปลอดภัย กรมทางหลวงได้ดาเนินการก่อสร้างทางจักรยาน
เป็นโครงการนาร่อง ๔ เส้นทาง ในภูมิภาคต่าง ๆ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่า
จะแล้วเสร็จทั้งหมด ๔ เส้นทาง ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังมีแผนการก่อสร้างทางจักรยานเพิ่มเติมอีก ๑๓ เส้นทาง
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ งานสัญญาที่ ๑
และสัญญาที่ ๒ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการพิจารณาราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ งานสัญญาที่ ๑
และสัญญาที่ ๒ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กรอบวงเงินตามที่บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (ที่ปรึกษางานทบทวนและ
ออกแบบรายละเอียดของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียดของสัญญาที่ ๑ และ
สัญญาที่ ๒ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว เป็นจานวน ๗,๖๕๑,๙๐๘,๙๗๑.๒๕ บาท
(สัญญาที่ ๑ จานวน ๔,๓๐๕,๔๑๘,๖๘๑.๒๐ บาท และสัญญาที่ ๒ จานวน ๓,๓๔๖,๔๙๐,๒๙๐.๐๕ บาท)
๑.๒ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เจรจากับผู้รับจ้างของสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ แล้ว โดย (๑) กิจการร่วม
ค้า เอส ยู ผู้รับจ้างงานสัญญาที่ ๑ ยืนยันราคา จานวน ๔,๒๙๑,๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งต่ากว่ากรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี
และกรอบวงเงินที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้ตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว และ (๒) บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จากัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ ๒ ยืนยันราคา จานวน ๓,๓๔๐,๕๑๒,๕๐๕.๓๖ บาท ซึ่งต่ากว่ากรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี
และกรอบวงเงินที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
๒. ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งเจรจาต่อรองราคาสัญญาที่ ๓ งานจัดหาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้ากับผู้ยื่นข้อเสนอราคาตามขั้นตอน
ของระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดาเนินการเจรจาต่อรองราคางานจัดหาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการฯ กับผู้ยื่นข้อเสนอราคา ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับแหล่งเงินเพื่อใช้ในการดาเนิน
โครงการฯ เห็นควรพิจารณาให้มีความเหมาะสมโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนงานโครงการฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ามัน ทั้งมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะ ๓ เดือน และ
มาตรการระยะยาว โดยมาตรการเร่งด่วนให้กรมการค้าภายในกาหนดราคาแนะนาในการรับซื้อผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง และ
น้ามันปาล์มดิบ โดยออกประกาศสานักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง
ในราคาเดียวกัน อัตราน้ามันร้อยละ ๑๗ ไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ ๔.๒๐ บาท ณ หน้าโรงสกัดน้ามันปาล์มและจุดรับซื้อในพื้นที่ (ลานเท)
รวมทั้งกาหนดให้โรงกลั่นฯ โรงผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ามันดิบทั่วไปรับซื้อน้ามันปาล์มดิบในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ ๒๖.๒๐ บาท
ณ หน้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
๑.๒ เห็นชอบการรับซื้อน้ามัน ปาล์มดิบเก็บสต็อกตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้องค์การคลังสินค้า
ซื้อน้ามันปาล์มดิบ (CPO) ปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน จากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ ๒๖.๒๐ บาท ส่งมอบ
ณ หน้าคลังสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยโรงงานสกัดน้ามันปาล์มจะต้องแสดงหลักฐานในการรับซื้อผลปาล์มทะลายและ
ผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรที่อัตราน้ามันร้อยละ ๑๗ ในราคาไม่ต่ากว่ากิโลกรัมละ ๔.๒๐ บาท
๑.๓ เห็นชอบผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ
๑.๔ มอบหมายให้กรมศุลกากร กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการลักลอบนาเข้า
และการนาเข้าน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ ทุก ๑๕ วัน
๑.๕ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามัน
แห่งชาติ
๒. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ามัน และการรับซื้อน้ามัน
ปาล์มดิบเก็บสต็อก รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีทราบ
เป็นระยะต่อไป ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
และแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก
๖๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

สินค้าและบริการฮาลาลที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่น
ในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮาลาลให้ขยายตัวมากขึ้น ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพ
การผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการ
วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาล
๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
สินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ
๑.๓ เห็นชอบให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและ
บริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. สาหรับรายละเอียดของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ สานักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว จานวน ๔๐๓,๘๑๒,๒๐๐ บาท ส่วนงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในปีต่อ ๆ ไป
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเจ้าภาพบูรณาการแผนงานและงบประมาณประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาแผนการดาเนินงานในแต่ละระยะของยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์
ด้านการตลาดทั้งอุปสงค์และอุปทานให้ครบถ้วน โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล
ให้คานึงถึงการพัฒนาสินค้าฮาลาลให้ได้รับมาตรฐาน Thailand Diamond Halal ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยด้วย
๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการบูรณาการการทางานร่วมกันของคณะทางาน
ของทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ให้สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละยุทธศาสตร์ได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจร
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
โดยบรรจุอยู่ในนโยบายการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งมีการเผยแพร่เกี่ยวกับการฝึกอบรมการดาเนินการเกี่ยวกับฮาลาลให้มากขึ้น และ
ควรให้ความสาคัญกับการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินงานด้านผังเมืองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและกฎหมายผังเมือง ตามที่กระทรวง
มหาดไทยรายงาน สรุปได้ว่า เนื่องจากมีการนาเสนอข่าวที่มีเนื้อหากล่าวถึงการลดพื้นที่อุตสาหกรรมของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) ทาให้ไม่สามารถขยายการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และการกาหนดเป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทาให้ไม่สามารถสร้างเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกับกลุ่มบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ รวมทั้งมีข้อเสนอให้เตาเผาขยะสามารถสร้างในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้โดยไม่ติดกฎหมายผังเมือง
จึงมีความจาเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ส่งผลด้านการลงทุนอันจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ในภาพรวม โดยมีประเด็นการดาเนินงานที่ควรชี้แจงให้ทราบ ๓ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ประเด็นไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าและการกาจัดขยะได้ในกรณีของผังเมือง
รวมจังหวัดที่ได้มีการประกาศใช้บังคับไปแล้ว จานวน ๑๙ จังหวัด
๑.๒ ประเด็นการลดพื้นที่อุตสาหกรรมของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง
(ผังมาบตาพุด)
๑.๓ ประเด็นไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความจาเป็นและประโยชน์ในการก่อสร้าง
เตาเผาขยะและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านและคัดค้านจากประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นา
ด้านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อของ
ภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทาให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการพัฒนา
และเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกยางพาราแปรรูป
ขั้นต้น เป็นการสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินโครงการเฉพาะในส่วนศูนย์ทดสอบและสนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UNECE ก่อน
ในวงเงิน ๖๐๒,๘๒๓,๗๐๐ บาท ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) เพื่อเป็นค่าชดเชยการปลูกป่า ค่าจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบโครงการ ค่าพัฒนาปรับปรุงที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน ห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างสนาม
ทดสอบ และค่าเครื่องมือทดสอบ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรเร่งดาเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ และทาข้อตกลงในรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนเริ่มดาเนิน
โครงการฯ รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือกับศูนย์บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานและสถาบันการศึกษาวิจัยทางด้าน
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และยางล้อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถในการให้
บริการของสถาบันและศูนย์บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานในประเทศ และนาไปสู่การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และการถ่ายเทคโนโลยีด้านยานยนต์และชิ้นส่วนและยางล้อ ทั้งในด้านการวิจัยออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และชิ้นส่วนและยางล้อในอาเซียน ตลอดจนให้ความสาคัญในเรื่องมาตรฐานที่หน่วยงานอุตสาหกรรมยานยนต์และนานาชาติ
ยอมรับทั้งในเรื่องของสนามทดสอบ อาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ทดสอบ และเจ้าหน้าที่ดาเนินการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์ยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์รับทราบถึงความมีมาตรฐานของศูนย์ดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการ
ดาเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควร
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการใช้ยางพาราในประเทศ โดยให้นายางพาราในประเทศไปใช้ในปริมาณที่สูงกว่าที่กาหนด
เป้าหมายไว้ และควรให้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานยางล้อที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างมูลค่าเพิ่มของยางพาราในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพารา
เพิ่มขึ้น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะสามารถซื้อยางล้อที่ผลิตในประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของศูนย์ได้ ไปประกอบการ
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ ๑๗๑.๘ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่ผ่านมา (๑๖๖.๕) ร้อยละ ๓.๒ แต่ทรงตัวโดยเพิ่มเพียงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๗ (๑๗๑.๗) ร้อยละ ๐.๑ สาหรับ
อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีทรงตัวโดยเพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เบียร์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ยานยนต์ เป็นต้น
๒. ภาวะอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๕.๓
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกเป็นหลัก อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โทรทัศน์ และเครื่องประดับ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ผลิตเพื่อตอบสนองในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ ๓๐) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๒.๘๑ อาทิ การกลั่นน้ามันปิโตรเลีย ม เบียร์ การเปิดปิดโรงงาน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จานวน ๓๔๙ ราย ลดลง
จากเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒.๒ และโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ จานวน ๘๘ ราย น้อยกว่าเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓๔.๘๑
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีจานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ
BOI ทั้งสิ้น ๒๓๗ โครงการ เงินลงทุน ๓๗,๖๒๐ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๓๔.๑๗ และ ๘๕.๕๒ ตามลาดับ
โดยประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ หมวดบริการ และสาธารณูปโภค มีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๖
๖๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชาระค่าธรรมเนียม สาหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมสาหรับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการลดค่าธรรมเนียม
ประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ ๘๐ บาทต่อห้องพัก เหลือปีละ ๔๐ บาทต่อห้องพัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเร่งเสนอผลการดาเนินการปรับปรุงค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจ
โรงแรม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมสาหรับ การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ต่อคณะรัฐมนตรี
โดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการค้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการค้าประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕
(PGS 5) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ ปี ๒๕๕๖ บรรษัทค้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มียอดอนุมัติค้าประกันสินเชื่อ จานวน
๑๘,๒๓๙ ราย วงเงิน ๖๑,๕๐๓ ล้านบาท และปี ๒๕๕๗ มียอดอนุมัติค้าประกันสินเชื่อ จานวน ๒๑,๐๓๐ ราย วงเงิน ๕๔,๐๔๗ ล้านบาท
ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา ๒ ปี บสย. มียอดอนุมัติค้าประกันสินเชื่อรวมจานวน ๓๙,๒๖๙ ราย วงเงิน ๑๑๕,๕๕๐ บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน จานวน ๑๙๕,๒๕๕ ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน จานวน ๘๒๖,๓๔๐ คน
๑.๒ ปัจจุบันโครงการค้าประกันสินเชื่อ PGS 5 มีภาระค้าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing
Guarantee : NPGs) อยู่ที่ร้อยละ ๘.๕ ของภาระค้าประกันทั้งหมด โดย บสย. ได้ขอรับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จานวน ๑,๒๒๕.๔ ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ บสย. เร่งดาเนินการร่วมกับสถาบันการเงินในการค้าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ PGS ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการภาระค้าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPGs) ไม่ให้
เร่งตัวขึ้นจนกลายเป็นภาระของรัฐบาลในการสนับสนุนการดาเนินโครงการ PGS ในระยะต่อไป ไปประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบเงื่อนไขมาตรการเพิ่มวงเงินที่รัฐชาระค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อแทนผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้าประกันสินเชื่อผ่านโครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)
ระยะที่ ๕ เพิ่มอีกจานวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้มีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่ยื่นขอค้าประกันสินเชื่อนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบในหลักการของมาตรการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ งบประมาณในการดาเนินมาตรการเป็นวงเงินไม่เกิน
๘๗๕ ล้านบาท และเงื่อนไขโครงการ Policy Loan งบประมาณในการดาเนินโครงการเป็นวงเงินรวมไม่เกิน ๓,๒๒๕ ล้านบาท
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ บสย. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณถัดไป ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เห็นควร
เร่งดาเนินการตามมาตรการให้เป็นตามเป้าหมาย และควรมีการพิจารณาผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการให้มีความหลากหลาย
ของประเภทกิจการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะกิจการที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาของไทย
รวมทั้งความครอบคลุมของพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และควรมี
มาตรการคัดกรองผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการที่ละเอียด รอบคอบ และรัดกุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดหนี้สูญและ
เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การดาเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) กระทรวงการคลัง และสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งประชาสัมพันธ์โครงการหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วย

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. .... ไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องมีหลักการในลักษณะของการส่งเสริมไม่ใช่การบังคับ และต้องไม่เกิดภาระต่อภาคเอกชน
ในการลงทุน
๒. บทบัญญัติบางมาตราขัดต่อวินัยการคลังและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น การไม่นาเงินรายได้ของ
หน่วยงานส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การไม่ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา และการไม่จากัดวาระ
การดารงตาแหน่งของผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น จึงสมควรปรับแก้ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว

๖๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐มิถุนายน ๒๕๕๘)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่นาเมย แห่งที่ ๒ ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงด้าเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้าเมย
แห่งที่ ๒ ภายในกรอบวงเงิน ๓,๙๐๐ ล้านบาท และอนุมัติเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา จ้านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ส้าหรับงบประมาณในการด้าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส้านักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น
จ้านวน ๕๐๐ ล้านบาท ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส้านักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้ว จ้านวน ๑,๐๒๐ ล้านบาท หากไม่เพียงพอจากการปฏิบัติงานจริง
ให้กรมทางหลวงปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีมาสมทบ ส่วนที่เหลืออีก จ้านวน
๒,๓๘๐ ล้านบาท ให้กรมทางหลวงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้ครบวงเงินค่าก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้กรมทางหลวง
จัดท้าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางและขอท้าความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับส้านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง และด้าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือค้าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการให้กรมศุลกากรมีส่วนร่วมในการออกแบบ
และก้าหนดพื้นที่ใช้สอยส้าหรับการจัดสร้างอาคารด่าน Border Control Facilities ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมศุลกากร การให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาควรพิจารณาควบคู่ กับข้อตกลงเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว และความพร้อมของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในการด้าเนิน
โครงการทั้งในช่วงระหว่างก่อสร้างและภายหลังเปิดให้บริการ รวมทั้งการพิจารณาวงเงินในการช่วยเหลือควรเป็นไปตามเนื้องาน
ที่เหมาะสมและด้าเนินการในลักษณะประหยัด ทั้งนี้ การด้าเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กรมทางหลวงไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด้าเนินการตรวจสอบการเข้าข่าย
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ก้าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนด้าเนินการต่อไป
๔. ให้กระทรวงคมนาคมน้าเรื่องเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา จ้านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการในครั้งนี้เป็นข้อมูลในการเจรจาการขอใช้ประโยชน์จากแม่น้าสาละวิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพืนที่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ครังที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในส่วนเพิ่มเติ มหรือต้องการปรับปรุง และ (๒) การพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดการกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานส้าหรับการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน
๑.๒ การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ได้แก่ (๑) การบังคับใช้บทเพิ่มเติมของบันทึกความเข้าใจระหว่าง
สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม (๒) การบังคับใช้การตรวจปล่อยจุดเดียวที่จุดผ่านแดนสะหวันนะเขต-มุกดาหาร (๓) การผนวก
เส้นทางตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในเมียนมาเข้าไปในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม
(๔) การจัดตั้งเส้นทางรถโดยสารประจ้าทางระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับเมียนมา
(๕) การเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะท้างานสามฝ่าย ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม เพื่อหารือและผลักดันความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ
ในการอ้านวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน (๖) การส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาเอเชียสนับสนุนการพัฒนาเมืองในบริเวณชายแดน
และตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเส้นทางต่อขยาย (๗) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของธนาคารพัฒนาเอเชีย
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและภาคเอกชนในการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (๘) การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับภาคเอกชนและ/หรือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจัดหลักสูตร การฝึกอบรมส้าหรับบุคลากรด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง
และการกักกัน และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และ (๙) การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก เพื่อส่งเสริมให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจอย่างแท้จริง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชนและ/หรือหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาจัดหลักสูตรการฝึกอบรมส้าหรับบุคลากรด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและการกักกัน และผู้ให้บริการโลจิสติกส์
โดยเพิ่มกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม) โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน
และเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และการเร่งรัดการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้านวย
ความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้า ณ บริเวณด่านศุลกากรจังหวัดมุดาหาร-สะหวันนะเขต ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรเร่งผลักดันการผนวกเส้นทาง R12
เข้าไว้ในความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport
Agreement : GMS CBTA) โดยเร็วเพื่อขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากขึ้น ไปพิจารณา
ด้าเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการดาเนินการจัดทาความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในการด้าเนินการจัดท้าความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ รวม ๔ ฉบับ และใช้เป็น
ท่าทีของไทยในการเจรจากับประเทศต่าง ๆ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ความตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการก้าหนดหลักเกณฑ์
และระเบียบข้อบังคับส้าหรับการขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เส้นทางจุดผ่านแดนสิทธิการจราจร/
ประเภทของการขนส่ง การขนส่งสินค้า/การขนส่งผู้โดยสาร ประเภทของรถ เอกสารส้าหรับการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่ง ข้อก้าหนด
ทางเทคนิคของรถ การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย การขนส่งสินค้าอันตราย พิธีการตรวจปล่อยบริเวณชายแดน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่จ้าเป็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร/คณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อน/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินการ
ตามความตกลง เป็นต้น
๑.๒ การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุง
รายละเอียดเกี่ยวกับจุดผ่านแดน พาหนะในการขนส่ง ข้อก้าหนดทางเทคนิคของพาหนะในการขนส่ง เอกสารประจ้ายานพาหนะ
ขนส่ง การก้าหนดเส้นทางขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และการประกอบการขนส่ง
๑.๓ การจัดท้าความตกลงการเดินรถโดยสารประจ้าทางระหว่างไทย-เวียดนาม มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการก้าหนด
หลักเกณฑ์และรายละเอียดส้าหรับการด้าเนินการเดินรถโดยสารประจ้าทาง ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ขอบเขตของความตกลง
สิทธิการจราจร ค้านิยาม การขนส่งผู้โดยสารประจ้าทาง ผู้ประกอบการ การยอมรับร่วมกัน ข้อก้าหนดทางเทคนิค การยอมรับหนังสือ
๖๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐มิถุนายน ๒๕๕๘)

รับรองการตรวจสภาพรถ การประกันภัยภาคบังคับ การยอมรับใบอนุญาตขับขี่ การอนุญาตน้ารถเข้าประเทศเป็นการชั่วคราว
เอกสารจ้าเป็นส้าหรับการขนส่ง ภาษาที่ใช้ในเอกสาร กฎระเบียบเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัย การอ้านวยความสะดวก
ในพิธีการข้ามแดน การจัดการองค์กร การระงับข้อพิพาท การมีผลบังคับใช้การแก้ไขความตกลง ความสัมพันธ์กับความตกลง
ระหว่างประเทศอื่น และระยะเวลาและการยกเลิกความตกลง เป็นต้น
๑.๔ การจัดท้าความตกลงยานยนต์ระหว่างอินเดีย เมียนมา และไทย ส้าหรับการก้ากับดูแลการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าบรรทุกระหว่างอินเดีย เมียนมา และไทย มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับการด้าเนินการขนส่งข้ามแดน
ระหว่างประเทศภาคีความตกลง ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ค้านิยามศัพท์ พาหนะ หนังสืออนุญาต เอกสารที่จ้าเป็น หนังสือ
เดินทางและวีซ่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ประกันภัย การใช้กฎหมายภายใน และการระงับข้อพิพาทและถอนการเป็นสมาชิก
เป็นต้น
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงคมนาคมสรุปรวบรวมรายละเอียดของการจัดท้า
ความตกลงดังกล่าวโดยก้าหนดแผนงาน วิธีการ และกรอบระยะเวลาในการด้าเนินการ เพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรี ไปด้าเนินการ
ต่อไป และรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรระบุเส้นทางเดินรถในความตกลงการเดินรถโดยสารประจ้าทางระหว่างไทย -เวียดนาม
ควรเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับภาคกลางของเวียดนาม โดยค้านึงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว และความพร้อมด้านสภาพภูมิประเทศของเส้นทางดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการมีระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวัง และการตรวจตราการเข้าออกของคน พาหนะและสินค้าที่ มีประสิทธิภาพ และให้ความส้าคัญ
กับการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนภาคเอกชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริมการลงทุน
เขตธุรกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับการลงทุน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ส้าคัญ ดังนี้
๑. การพัฒนาพื้นที่และเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลผลักดัน มี ๓ ประเภท
๑.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเร่งด่วนตามแนวชายแดน โดยเร่งรัดด้าเนินการในพื้นที่ส้าคัญ คือ ตาก (แม่สอด)
และสระแก้ว เพื่อรองรับการค้าชายแดน รวมทั้งเป็นแนวกั้นปัญหาต่าง ๆ เช่น การลักลอบน้าเข้าสินค้าเกษตร การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างด้าว
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑.๒ เขตเศรษฐกิจภายในที่มีอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่อยุธยา
ปทุมธานี อุตสาหกรรมรถยนต์ บริเวณมาบตาพุด ซึ่งรัฐบาลจะขยายพื้นที่เพิ่มเติม ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม และ
พิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
๑.๓ พื้นที่เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เช่น เมืองยางพารา (Rubber City) อากาศยาน การวิจัยและพัฒนา
การศึกษานานาชาติ การท่องเที่ยว สุขภาพ ในพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพ โดยมีระบบโลจิสติกส์รองรับ
๒. หลักการส่งเสริมพื้นที่และเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง ๓ ประเภทข้างต้น
๒.๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเดิม และ SMEs ในพื้นที่ มีมาตรการ
เชื่อมโยงธุรกิจในพื้นที่ให้เกิดเป็น Value Chain
๒.๒ การพิจารณาก้าหนดพื้นที่พัฒนา โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ขยะและน้้าเสียที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบการ รวมถึงการดูแลแรงงาน การจัดหาที่พักให้เพียงพอ การส่งเสริมการด้าเนินกิจการ
เพื่อสังคม (CSR) และการส่งเสริมธุรกิจที่มิได้มุ่งแสวงหาก้าไร (Social Business)
๒.๓ การอ้านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะจัดให้มีศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One-Stop Service : OSS) เพือ่ ให้บริการในการขออนุมัติ อนุญาตในการด้าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนในทุกเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการด้าเนินการ เช่น สถานที่ด้าเนินการ การเตรียมเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ผ่านทาง Social Media สถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ
ทั้งนี้ การด้าเนินนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมิได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกเชื่อมโยงกับเกษตรกรให้สามารถผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการด้าเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งและส่งต่อให้กับผู้ประกอบการและ Social Business ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
สามารถส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อให้ห่วงโซ่การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเกษตรกรเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นต้องมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งเป็นกลไกเชื่อมต่อที่ส้าคัญ จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรมีความเข้มแข็ง เช่น
การจดทะเบียนสหกรณ์เป็นห้างหุ้นส่วนจ้ากัด การสนับสนุนทางการเงินในการด้าเนินการ โดยให้เอกชนและสถาบันการเงินเข้ามา
มีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถน้าผลผลิตทางการเกษตรมาค้้าประกันเพื่อลดปัญหาหนี้เสีย (NPL) ทั้งนี้ ให้น้า
แนวทางการด้าเนินการของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริและโครงการหลวงมาพิจารณา
ประกอบการด้าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและผลการจัดงานมหกรรม
การค้าชายแดน ๔ ภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมาย
ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณารายละเอียดของร่างยุทธศาสตร์เพื่อกระทรวงพาณิชย์จะได้น้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมเนื้อหา
ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งก้าหนดเงื่อนระยะเวลาและตัวชี้วัดการบรรลุผลที่ชัดเจนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นแนวทางการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยก้าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการด้าเนินงานทุก ๒ เดือน
๒. กระทรวงพาณิชย์จะด้าเนินการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดกิจกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดและหนองคายในโอกาสต่อไป รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดงานด้วยการน้า
ธุรกิจด้านบริการและกิจการแฟรนไชส์ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์ความงาม และอื่น ๆ มาเป็นกิจกรรมหลัก
เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเพื่อน้าไปสู่การเจรจาธุรกิจในระดับสากลต่อไป ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการค้า
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และการค้าเมืองหน้าด่าน
เป็น ๑.๕ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘
๓. ความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริม
๖๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐มิถุนายน ๒๕๕๘)

การค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ให้ความส้าคัญกับการอ้านวยความสะดวกทางการค้าด้านชายแดนและ
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การยกระดับ /พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงภายในภูมิภาคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้สอดรับกับนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล และเห็นชอบแผนงานน้าร่องที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน ๙ แผนงาน เช่น โครงการพัฒ นาเครือข่าย
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (Young Executive Entrepreneur) โครงการจัดตั้งสภาธุรกิจร่วมไทยประเทศเพื่อนบ้าน โครงการจัดท้าคู่มือส้าหรับผู้ประกอบการค้าชายแดน และโครงการบริหารจัดการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรชายแดน
เป็นต้น ส้าหรับผลการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ๔ ภูมิภาค เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนผ่านโครงการน้า
ร่องแม่สอดโมเดลในรูปแบบกิจกรรมการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้ด้าเนินการแล้ว
๔ ครั้ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา ท้าให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่และมีการเจรจาธุรกิจระหว่าง
ภาคเอกชน ซึ่งการจัดงานฯ ทั้ง ๔ ครั้ง ได้ก่อให้เกิดการตกลงทางการค้าและเงินสะพัดคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๐

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑

นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้ นที่บางส่วนที่ได้มีการกาหนดให้เป็นเขตผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่
เมืองศรีมโหสถ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการอนุรักษ์ การปกป้อง และการฟื้นฟูบูรณะและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมที่มีคุณค่าและความสาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีส มัยทวารวดีที่เป็นแหล่งศิลปกรรมสาคัญระดับชาติ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรติดตามประเมินผลการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
หลังประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปแล้ว ๓ ปี รวมทั้งสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่เพื่อเตรียมจัดทาร่างประกาศฉบับใหม่ ก่อนประกาศฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่จะสิ้นสุดการบังคับใช้ เพื่อให้สามารถประกาศ
ใช้ได้ทัน และดาเนินการสารวจแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์สาคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที่มีลักษณะการเสื่อมสภาพจาก
การใช้งานและปัจจัยภายนอก แล้วจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อพิจารณาประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมตามความเหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก (Strengthening
Capacity and Incentives for Wildlife Conservation in the Western Forest Complex)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก (Strengthening Capacity
and Incentives for Wildlife Conservation in the Western Forest Complex) โดยโครงการฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาแห่งชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการ และงบประมาณที่ยั่งยืนสาหรับพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่น
ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ
๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนาม
ร่วมกับผู้แทนสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) ประเทศไทย
ในเอกสารโครงการฯ
๒. ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มเติมร่างแผนขับเคลื่อน (Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแผนขับเคลื่อน (Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ฉบับ
ปรับปรุง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาดาเนินการจัดทาแผน
ขับเคลื่อน (Road Map) ในลักษณะเดียวกันนี้สาหรับพืน้ ที่อุทยานทางทะเลและพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ไปดาเนินการต่อไป

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยได้รายงานผลการดาเนินการและปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
นาไปสู่การดาเนินคดีตามขั้นตอนบทบัญญัติกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่ใช้บังคับในปัจจุบัน การตรวจสอบแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของ
พื้นที่ป่าไม้กับเขตปฏิรูปที่ดิน และการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งการจัดที่ดินแปลงว่างตามนโยบาย
รัฐบาล จานวน ๔ แปลง เพื่อนามาจัดให้ผู้ที่ไร้ที่ดินทากินตามกระบวนการปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย (๑) พื้นที่ตาบลลานสัก อาเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ ๓,๒๓๙-๒-๓๙ ไร่ คาดว่าจะจัดให้เกษตรกรประมาณ ๔๙๔ ราย (๒) พื้นที่ตาบลหงษ์เจริญ อาเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื้อที่ ๑,๐๓๙-๒-๓๘ ไร่ คาดว่าจะจัดให้เกษตรกรประมาณ ๙๐ ราย (๓) พื้นที่ตาบลนาจาปา อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ ๗๗๖-๓-๐๓ ไร่ คาดว่าจะจัดให้เกษตรกรประมาณ ๑๕๐ ราย และ (๔) พื้นที่ที่ดินเอกชน ตาบลครบุรี
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๕๒๙-๓-๑๑ ไร่ คาดว่าจะจัดให้เกษตรกรประมาณ ๙๐ ราย

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้าและภูมิอากาศของประเทศ
และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน้าของประเทศให้มีเสถียรภาพ โดยต้องมีการเชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... จึงเห็นควรดาเนินการตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยให้รวมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแห่งชาติไว้ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสานักงบประมาณที่ควรกาหนดบทบัญญัติ
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลทรัพยากรน้า ทั้งข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูล
คาดการณ์ มี หน้ าที่ต้ องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกั บสถาบั นสารสนเทศทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส่ วนการก าหนดให้สถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้าแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ในการบริการข้อมูลด้านน้าและภูมิอากาศ อาจมีความซ้าซ้อนกับอานาจหน้าที่ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาในบางส่วน นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมให้มีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
๗๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดาเนิ นโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวง
การคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกรมทางหลวง จานวน ๓ โครงการ
วงเงิน ๓๙๗.๙๗ ล้านบาท จากเดิมมีระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายในวั นที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ให้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย
๑.๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ๕ แห่ง บนทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓
(บางนา)-กิโลเมตรที่ ๓๕+๖๐๐ (ต่อเขตแขวงการทางฉะเชิงเทรา) จังหวัดสมุทรปราการ (คลองจระเข้ใหญ่ คลองบางกระเทียม
คลองบางเสาธง คลองสนามพลี และคลองบ้านระกาศ)
๑.๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต บนทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข ๓ (บางนา)-กิโลเมตรที่ ๓๕+๖๐๐ (ต่อเขตแขวงการทางฉะเชิงเทรา) จังหวัดสมุทรปราการ
๑.๓ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน กิโลเมตรที่ ๑๕+๑๔๕ (ต่อเขตแขวง
การทางปทุมธานี)-องครักษ์ จังหวัดปทุมธานี ช่วงกิโลเมตรที่ ๒๙+๕๐๐-กิโลเมตรที่ ๓๖+๐๐๐
๒. หากกรมทางหลวงดาเนินโครงการแล้วเสร็จและมีวงเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งคืนเงินตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอน
เงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งผลการพิจารณาและมติของ กพอ. และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามที่ กพอ. เสนอ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุด
อย่างครบวงจร ( ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๓๖๘.๘๖ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วงเงิน ๓๒๒.๓๐ ล้านบาท และโครงการศูนย์บัญชาการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าวของประเทศเมืองมาบตาพุด วงเงิน ๔๖.๕๖ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จานวน ๙๑ โครงการ
วงเงินรวม ๑๐๙,๙๑๓.๘๑ ล้านบาท ประกอบด้วย การพัฒนาการขนส่งทางน้า ๑๘ โครงการ การพัฒนาระบบราง ๘ โครงการ
และการพัฒนาโครงข่ายถนน ๖๕ โครงการ
๑.๓ เห็นชอบให้กรมทางหลวงดาเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ช่วงพัทยามาบตาพุด โดยให้ใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง วงเงิน ๑๔,๒๐๐ ล้านบาท
๑.๔ รับทราบ (๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียง (๒) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติคณะกรรมการ กพอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (๓) สถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดระยอง
และชลบุรี (๔) ข้อร้องเรียนกรณีการถมทะเลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๕) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามแผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร (ฉบับคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕) (๖) สถานการณ์ปัญหา
มลพิษในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๗) ความก้าวหน้าการปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยอง (ผังเมืองรวมมาบตาพุด)
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. ให้ กพอ. รับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการระยะเร่งด่วน
ภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจรที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๓๖๘.๘๖ ล้านบาท ให้ขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเสนอให้มีการจัดกลุ่มพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
คือ กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (L) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (M) และกลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (S) และพื้นที่พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงมหาดไทยมีอานาจและหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้
ประชาชนได้รับทราบ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่มีการสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ปัญหาขยะในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สานัก
งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการกาหนดให้มีกลไก
เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาขยะในภาพรวมให้เป็นเอกภาพ และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทที่สาคัญในฐานะเป็นหน่วยงานกากับ ควบคุม ดูแล และติดตาม
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเห็นควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อบูรณาการการดาเนินงานให้เป็นเอกภาพ ไม่เกิดความซ้าซ้อน หรือขัดแย้งกันเอง รวมทั้ง
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนภาระงานของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

๗๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และหน่วยงานด้านความมั่นคงจัดเตรียม
มาตรการรองรับหากเกิดกรณีที่บริการขนส่งสาธารณะหยุดชะงักหรือไม่ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากกรณี
การนัดหยุดงานของผู้ทาหน้าที่ให้บริการเหล่านั้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนเพื่อรองรับหากเกิดกรณีดังกล่าว
๒. ด้านการต่างประเทศ ให้ทุกส่วนราชการกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินความสัมพัน ธ์ระหว่างประเทศในระยะ
ต่อไป โดยคานึงถึงกลุ่มประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสาคัญ ได้แก่ กลุ่มประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV)
กลุ่มประเทศภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กลุ่มประเทศภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และประเทศหมู่เกาะต่าง ๆ นอกจากนี้ ให้เตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ
อันเนื่องมาจากการดาเนินการของไทยที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดาเนินการจัดหาสถานที่จาหน่ายสินค้าราคาถูก
ในทุกจังหวัด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้พิจารณาหาแนวทางการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการโรงงานขนาดเล็กผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จาเป็นในชีวิตประจาวัน ที่มีต้นทุนต่าเพื่อจัดจาหน่ายให้ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยดาเนินการให้เป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน
๓.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพลังงานร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยให้สารวจพืชพลังงานที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะปลูกและนามาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชพลังงานดังกล่าวทดแทนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยต้องยึดหลัก
ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาราคาตกต่าในอนาคตด้วย
๓.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไข
ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่า รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบ
ต่อไปด้วย
๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบการนาเข้าและส่งออกสินค้า
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีความสมดุลระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อไม่เกิดการเสียดุลการค้าระหว่าง
ประเทศ
๓.๕ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ
ชั้นสูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดแรงงานไทยที่มีศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาในพื้นที่ และความต้องการ
ของภาคธุรกิจ
๓.๖ ให้กระทรวงพลังงานศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณาเตรียมแนวทางการบริหารจัดการสัมปทานปิโตรเลียม
ที่หมดอายุลงแล้ว ในกรณีที่รัฐจะเป็นผู้ดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแทนเอกชนรายเดิมต่อไป
๔. ด้านสังคม ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศึกษาแนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ยังจาหน่าย
ไม่หมดของบริษัทเอกชน เพื่อนามาดาเนินการกับที่อยู่อาศัยในโครงการของรัฐ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ยังจาหน่ายไม่หมด
โดยปรับปรุงเพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในราคาต่า
๕. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าให้มีมาตรการลงโทษที่เข้มงวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
กับประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้า
๖. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๖.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราในพื้นที่ซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทาการเพาะปลูกทั้งที่ตัดแล้ว
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖
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และส่ วนที่เ หลือ อยู่ รวมทั้งเร่งให้ความช่ วยเหลือเยี ยวยาชาวบ้านในพื้น ที่ซึ่งเดิมเคยมีอ าชีพกรีดยาง นอกจากนี้ ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จากไม้ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วด้วย
๖.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการฟื้นฟูป่าชายเลน
โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทาแผนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่ องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการ
ต่อคณะรั ฐมนตรี ) และน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้พิจ ารณาเสนอแนวทางตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
๖.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดทาข้อมูลโครงสร้างระบบราชการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ
คณะกรรมการ และกองทุนต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับโครงสร้างระบบราชการ คณะกรรมการ และกองทุนต่าง ๆ
โดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๖.๔ ให้กระทรวงคมนาคมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ถนน เป็นต้น ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ เส้นทางที่จะดาเนินการ
และการร่วมลงทุนกับประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการ
โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ ในการเจรจาร่วมลงทุนดังกล่าวควรกาหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมและศูน ย์การเรียนรู้ในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยให้มีศักยภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาแนวทางการลด
ผลกระทบและการเยียวยาผู้ผลิตและผู้เพาะปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ....
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งใช้ที่ดินทากินเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ส่งผลให้โดนยึดที่ดินทากิน ทั้งนี้ ให้สามารถดาเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอแนวทางการดาเนินการลดพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนยางกลุ่มดังกล่าว
อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมตั้งแต่การประมาณการผลการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพารา การนาไม้ยางพาราที่ตัดได้จากพื้นที่บุกรุกป่าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๑.๔ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือทาการเกษตร รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช
และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ให้ทันฤดูการผลิ ตนี้ โดยให้พิจารณาดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงการจัดจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และให้กระทรวงมหาดไทยกากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในระดับพื้นที่เพื่อให้บูรณาการทุกส่วนราชการในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้รับประโยชน์สูงสุด
๑.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางการจาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงในราคาย่อยเยา โดยเน้นให้มีการดาเนินการ
โดยสหกรณ์ชุมชน หรือโรงสีชุมชน และจัดจาหน่ายในร้านค้าชุมชนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลด
ภาระค่าครองชีพของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
๑.๖ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดทาแผนการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านการบินของ
ประเทศไทยและนาเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
เร่งจัดทาความตกลงกับองค์กรความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. ด้านสังคม ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทาง
ในการเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น เช่น หากส่งผลเกิดความเสียหายให้มีการยึดใบขับขี่ ๓ เดือน
๗๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

หากมีความเสียหายอย่างมากหรือทาความผิดซ้าให้ยึดใบขับขี่ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี หรือตลอดชีวิต ตามความเหมาะสม รวมทั้ง
เร่งพิจารณามาตรการพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายปกติในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นแข่งมอเตอร์ไซค์ตามถนนสาธารณะโดยด่วน
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยให้มีเนื้อหาที่กระชับ
มีรูปลักษณ์ที่น่าอ่าน และดึงดูดความสนใจ ผู้อ่านทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ง่าย
๓.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานความร่วมมือ
กับมหาเถรสมาคมพิจารณาหาแนวทางการดาเนินการกากับดูแลกรณีการจัดตั้งวัดใหม่ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๓.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการในแง่ของการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึง
การให้ภาคประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
๓.๔ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการ ดังนี้
๓.๔.๑ การเตรียมการรองรับภัยแล้ง ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปริมาณน้าไหลเข้า-ออก
จากเขื่อนทั่วประเทศ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเตรียมพร้อมสาหรับฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๘ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้น้าอย่างประหยัดให้แก่ประชาชน
๓.๔.๒ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยขุดลอกและขยายคลองระบายน้า กาจัดสิ่งกีดขวาง
ทางน้า เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้น้าระบายลงสู่ทะเลได้โดยเร็วและป้องกันพื้นที่
ทาการเกษตรถูกทาลาย และจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออานวยความสะดวกในการรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่ที่น้าท่วมขังสูง รวมทั้ง
จัดทาแผนการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชนที่อาจ
ได้รับผลกระทบ
๓.๕ ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง เร่งรัด
การดาเนินการปรับปรุงให้ระบบการให้บริการสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม
และการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๓.๖ ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณาดู แ ลการบริ ห ารใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น ที่ อ ยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงเพื่อให้นาไปใช้ให้ถูกต้องภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้น และดาเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากพบความบกพร่องหรือทุจริตให้ดาเนินการตรวจสอบโดยด่วนต่อไป
๓.๗ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูใจให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นข้อร้องเรียน
หรือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดารงธรรมของทุกส่วนราชการและทุกจังหวัด โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่น ๆ ด้วย
๓.๘ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ดาเนิ นการกากับดู แลและตรวจสอบผู้ ประกอบการหรือสถานบริก ารที่ มีการขายสุราหรือ เครื่ องดื่ม ที่มีส่ วนผสมแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโครงสร้างองค์กร อานาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยพิจารณาความเหมาะสมในการบูรณาการ
รวมหน่วยงานทั้งสองเข้าด้วยกัน และให้ กอ.รมน. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ในส่วนอานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้ครอบคลุมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘
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๒.๑ ให้กระทรวงการคลังกากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด หากพบว่ากองทุนหมุนเวียนใดใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพให้พิจารณาระงับการใช้จ่ายเงินชั่วคราว รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้กองทุนที่มีรายได้หลักจากเงินที่เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราและยาสูบเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแนวทางการสร้างท่าเทียบเรือยอร์ชและท่าเทียบเรือสาราญ
ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์
๒.๓ ให้กระทรวงพลังงานสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการในกรณีที่ต้องการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์โดยมิได้แสวงหาผลกาไร
๒.๔ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งใช้ที่ดินทากินเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบ โดยพิจารณาดาเนินการ
ในรูปแบบกองทุนเพื่อทาหน้าที่ในการจัดการหรือช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับสัญญาขายฝาก โดยกองทุนอาจเป็นผู้รับซื้อฝากที่ดิน
ดังกล่าวไว้เพื่อให้เกษตรกรยังสามารถมีที่ดินทากินต่อไปได้
๒.๕ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงที่นามาจาหน่ายในราคาย่อมเยาให้ได้มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ราคาข้าวในตลาด รวมทั้งพิจารณาจัดหาสินค้าชนิดอื่นมาจาหน่ายในราคาย่อมเยาต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจาเป็นจะต้องดาเนินการมาตรการหรือโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
จานวนมาก เช่น การหยุดส่งน้าในพื้นที่ชลประทาน ให้ส่วนราชการเสนอมาตรการหรือแนวทางดาเนินการและวิธีการลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดาเนินการหรือประกาศใช้ต่อไป
๓.๒ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๓.๒.๑ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสารวจและขุดแหล่งน้าบาดาลเพิ่มเติม โดยเร่งดาเนินการในพื้นที่แล้งซ้าซากก่อน รวมทั้งจัดทา แหล่งกักเก็บน้า
ขนาดเล็กในทุกหมู่บ้าน
๓.๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่ วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน
โดยเฉพาะเกษตรกรให้ชะลอการเพาะปลูก เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าอยู่ในระดับวิกฤติและคาดว่ามีภาวะเช่นนี้ไปอีก
ระยะหนึ่ง
๓.๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหมสารวจพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าวซึ่งได้รับผลกระทบ
จากปัญหาภัยแล้ง เช่น แหล่งกักเก็บน้า ความเสียหายที่ได้รับ ความต้องการของเกษตรกร แล้วจัดลาดับความเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งดาเนินการพิจารณากาหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดทา
เป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้
๓.๔ ให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมการใช้ถุงผ้าหรือวัสดุที่ย่อยสลายง่ายแทน โดย
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายหรือการนาวัสดุเหลือใช้มาผลิตใช้ใหม่
รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายหรือนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
เช่น การสนับสนุนด้านภาษี
๓.๕ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวนองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติซึ่งเคยมีการดาเนินงานมาก่อนหน้านี้แล้วว่า มีความครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากร
๗๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ หากมีความจาเป็น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกาหนดกลไกในการดาเนินงานเรื่องนี้โดยเร็วต่อไป
๓.๖ ให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากพบว่า
มีการนาเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยทันที
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งคณะทางาน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อดาเนินการติดตามและตรวจสอบผู้กระทาผิดที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ยุยงปลุกปั่น
ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม และบ่อนทาลายสถาบันหลักของชาติ บนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ และดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงพลังงานกากับดูแลการดาเนินการตามแผนการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) ที่ใช้ในภาคการขนส่ง โดยคานึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นหลัก รวมทั้ง
ให้มีมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับกรณี
การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตของ LPG สาหรับภาคการขนส่งว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่รวมถึง LPG สาหรับภาคครัวเรือน
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๙.๓๐ น. เริ่มต้นจากลานพระบรมรูปทรงม้า
ถึงกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความจานงเข้าร่วมงานได้ที่สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และขอให้รัฐมนตรีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแจ้งการเข้าร่วม
กิจกรรมไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๒ ให้รัฐมนตรีทุกท่านเร่งรัดดาเนินการจัดทาข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยด่วนต่อไป
๓.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดาเนินการเกี่ยวกับ
องค์การมหาชนในอนาคต ว่าควรเป็นอย่างไรเพื่อรองรับการปฏิรูปที่จะมีขึ้นในระยะต่อไป เช่น การคงอยู่ ยกเลิก หรือปรับบทบาท
ของหน่วยงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม
๑.๑ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) มอบหมายให้กระทรวง
ศึกษาธิการกาหนดแนวทางการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา นั้น ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการหารือสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน
ต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันกาหนดมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทางที่ ไม่เป็นประโยชน์ และก่อปัญหาต่อพฤติกรรมและคุณภาพ
ในการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การติดเกมส์ออนไลน์ การเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรมและสานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการจั ดตั้ง Single Gateway เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ตรวจสอบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีความจาเป็นต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม ก็ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐
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๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรมจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณีย กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรี
ทุกพระองค์ นั้น ในการจัดทาเอกสารดังกล่าวให้เพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของบูรพกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัย โดย
มุ่งเน้นการน้อมนาพระราชดาริและพระราชดารัสไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เช่น การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้พลังงานทดแทน ทั้งนี้ ให้จัดทาทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่
ให้แก่ชาวต่างชาติได้รับรู้ต่อไปด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานทุกส่วนราชการเพื่อจัดทาสื่อหรือ เอกสารเผยแพร่เรื่องราว
ที่มีลักษณะเด่นประจาแต่ละภาคของประเทศไทยในความรับผิดชอบ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โบราณสถานที่สาคัญ สินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีชื่อเสียง โดยให้จัดทาทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชาวต่างชาติ
ได้รับรู้ต่อไปด้วย
๒.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๓.๑ กาหนดให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันดาเนินการ และ
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องมีการจัดทาแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา แผนการบริหารจัดการน้า แผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ชัดเจนทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อน (Road Map) ของรัฐบาล และ
แนวทางการบริหารจัดการน้าของนานาประเทศ
๒.๓.๒ ในการบริหารจัดการน้าให้นาหลักการบริหารจัดการน้าตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติและคานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น พิจารณาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้าในเขื่อนหลักของประเทศ ขยาย
ร่องน้าและเชื่อมโยงแหล่งน้าใกล้เคียงเข้าด้วยกันปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์หรือจัดระเบียบพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ (Zoning) สร้างแหล่งกักเก็บน้าในฤดูน้าหลากเพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง
๒.๓.๓ เร่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อการกั กเก็บน้าหลากและชะลอน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้งก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้าโขง เช่น สร้างอ่างเก็บน้า สร้างระบบโครงข่ายแก้มลิง หรือวิธีอื่น ๆ โดยให้เร่งจัดทาแผนทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓. ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวบรวมผลการดาเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและบริหาร
จัดการน้า รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เช่น การจัดทาฝนหลวง การบริหารจัดการน้าในฤดูแล้ง การจัดที่ดินทากิน เพื่อนาความกราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสอันควรต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๐ (การประชุมครั้งที่ ๘๒/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๘๘/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๐ (การประชุมครั้งที่
๘๒/๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘๘/๒๕๕๘) โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
รัฐธรรมนูญบางมาตรา เตรียมความพร้อม และกาหนดกรรมาธิการผู้รับผิดชอบในการชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อภิปราย ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๑ (การประชุมครั้งที่ ๘๙/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๑ (การประชุมครั้งที่
๘๙/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการอภิปรายของสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยเห็นควรให้มีการสื่อสารต่อสังคมและประชาชนในประเด็นที่อาจยังไม่ชัดเจนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ เช่น กรณีประเด็น “สมัชชาพลเมือง” และ “สภาตรวจสอบ
๘๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ภาคพลเมือง” เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มสิทธิแก่พลเมืองให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหารงานระดับท้องถิ่นนั้น ควรขยาย
ความให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า องค์การทั้งสองเป็นกลไกที่ทาหน้าที่แตกต่างกันและไม่ซ้าซ้อนกัน โดย “สมัชชาพลเมือง”
ออกแบบให้เป็นองค์กรของพลเมืองที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทั้งระดับจั งหวัด ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่อื่น เช่น
พื้นที่ลุ่มน้าระดับท้องถิ่น ส่วน “สภาตรวจสอบภาคพลเมือง” ออกแบบให้เป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐระดับจังหวัดของ
พลเมือง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางหลักการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปที่ต้องการสร้างให้พลเมืองเป็นใหญ่
เป็นต้น ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๓ (การประชุมครั้งที่ ๙๐/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๒ (การประชุมครั้งที่
๙๐/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือ
เรื่องสาคัญที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จานวน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย
๑. ประเด็นการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
๒. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงชื่อ “คณะอนุกรรมาธิการพิจารณายกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่จาเป็นต้องตราขึ้นตามร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ” เป็น “คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทาร่างพระราชบัญญัติที่จาเป็นต้องตราขึน้ ตาม
ร่างรัฐธรรมนูญ”
๓. ประเด็นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
๔. ประเด็นของดใช้ข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๗ บางส่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. ๒๕๔๖
(ฉบับที่ ๒) (ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบกรรมการในคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยตัดองค์ประกอบของกรรมการ ลาดับที่ ๑๘ “เจ้าหน้าที่สานักราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการมอบหมายจานวนหนึ่งคน
เป็ น กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุ ก าร” ออก ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่ อประสานงานโครงการอั น เนื่อ งมาจาก
พระราชดาริเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ในส่วนของทะเบียนอื่นตามมาตรา ๑๕
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ผู้ อ านวยการทะเบี ย นกลางยิ น ยอมให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ จ านวน
๒๒ หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่น (ภาพใบหน้า) นอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะข้อมูลที่จาเป็นแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่รัฐมนตรีกาหนด โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะมีการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานศึกษาภูมิปัญญา นวัตกรรมท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะด้านการจัดสรร
ที่ดินทากิน การช่วยเหลือเกษตรกร การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงให้รัฐมนตรีทุกท่านเตรียมการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังผลการดาเนินงาน
ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติรับฟังผลการดาเนินงานของรัฐบาล จึงขอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา
และชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน และจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงผลการดาเนินงานที่สาคัญของรัฐบาลทัง้ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปประเทศ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อนาพาประเทศไปสู่การพัฒ นา
ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป และมอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่จะเสนอ
เรื่องขออนุมัติงบประมาณหรือเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ ถามความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนาความเห็นของหน่วยงานข้างต้นเสนอมาพร้อมกับ
เรื่องดังกล่าวเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลพิจารณาสั่งการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี นั้น เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงควรกาหนดระยะเวลาให้หน่วยงานดังกล่าวตอบความเห็นให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องภายใน ๒ สัปดาห์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า การประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะเป็นการตอบกระทูถ้ ามเรื่อง นโยบายรัฐบาลในการควบคุมค่ายา
และค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริงของโรงพยาบาลเอกชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
เรื่อง การชี้แจงประกอบคาขอแก้ไขเพิม่ เติมร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
ประกอบคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ กรณีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ กรณีโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบฯ) ขณะนี้
ได้ดาเนินโครงการฯ ใกล้แล้วเสร็จ โดยได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ
จัดหาเครื่องจักรเพื่อติดตั้งภายในโรงงานต่อไป
๒. แนวทางการบริหารจัดการยาสูบในภาพรวม เช่น การแก้ไขปัญหาราคาใบยาสูบตกต่าในภาคเหนือ การพัฒนา
คุณภาพใบยาสูบไทยเพื่อลดการนาเข้าใบยาสูบจากต่างประเทศ
๒.๑ การกาหนดราคาซื้อขายใบยาสูบ โรงงานยาสูบฯ จะเป็นผู้นาในการกาหนดราคารับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่
เป็นประจาในทุกฤดูการผลิต และผู้รับซื้อใบยาสูบรายอื่นจะใช้ราคาที่โรงงานยาสูบกาหนดเป็นเกณฑ์ในการรับซื้อใบยาสูบในแต่ละ
สายพันธุ์ โดยกรมสรรพสามิตได้มีการควบคุมให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบเพาะปลูกต้นยาสูบเท่าที่ได้รับโควตาจากผู้รับซื้ออย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันปัญหาใบยาสูบล้นตลาดและราคาใบยาสูบตกต่า ซึ่งจากข้อมูลพบว่าราคารับซื้อเฉลี่ยของใบยาสูบตั้งแต่ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ จนถึงฤดูการผลิตที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
๘๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพใบยาสูบ โรงงานยาสูบฯ และผู้ส่งออกยาสูบได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการยาสูบ
ทางด้านคุณภาพใบยาสูบไว้อย่างชัดเจน โดยใช้หลัก Good Agricultural Practices (GAP) ซึ่งเป็นแนวทางในการทาการเกษตร
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ผลผลิตที่สูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัย
ต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานยาสูบฯ และผู้ส่งออกยาสูบ ได้มีพนักงานส่งเสริมเข้าไป
ให้คาแนะนาและกากับดูแลการเพาะปลูกของชาวไร่อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการเพาะปลูก เพื่อพัฒนาคุณภาพของใบยาสูบที่ผลิต
ในประเทศ ทาให้สามารถลดการนาเข้าใบยาสูบจากต่างประเทศจากเดิมที่ใช้มากกว่าร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๒๖ เป็นน้อยกว่าร้อยละ ๙
ในปี ๒๕๕๗
๒.๓ โรงงานยาสูบฯ ได้กาหนดราคาใบยาสูบเวอร์จเิ นียที่ปลูกมากในเขตภาคเหนือตามชั้นมาตรฐานและรับซื้อ
ตามคุณภาพใบยา และได้มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๔๗ มีราคารับซื้อเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๖๙.๘๐ บาท และในปัจจุบัน
มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๘๘.๓๘ บาท รวมทั้งได้บวกเพิ่มค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตยาสูบตามแนวทาง GAP อีกกิโลกรัมละ ๒๖.๐๐ บาท
รวมเป็นกิโลกรัมละ ๑๑๔.๓๘ บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๓.๘๗ ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ
ต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม
สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (ข้อ ๓) ดังนี้
ในระหว่างที่การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยกระทรวงการคลัง
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้การเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. การเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทางมากกว่า ๙ ชั่วโมง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ากว่า ๙ ชั่วโมง ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
การเดินทางตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หมายถึง การไปปฏิบัติราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การเดินทางเพื่อ
ไปประชุม เจรจาหรือการร่วมการเดินทางของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงการเดินทางเพื่อทัศนศึกษา หรือดูงานตามหลักสูตร
การศึกษาอบรมต่าง ๆ ที่ยังคงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ หากระยะเวลาในการเดินทางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นและมีเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการที่จะเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของข้าราชการเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวยกเว้นผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้คงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๘ คือ ให้เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในชั้นประหยัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ
ในการเดินทางต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
และ
๑.๑ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและ
การโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน โดยให้ปรับแก้ข้อความในมาตรา ๒ เป็น “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”
๑.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณาทบทวนหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีต่อไป
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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๒. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และความตกลงฯ รวม ๖ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
ดังนี้
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดี
จากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคาคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคาคู่ความไปยังต่างประเทศ)
๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
๒.๖ ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
๔. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดาเนินการยกร่าง
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าให้แก่ประชาชนผู้ยากจน เกษตรกร และผู้ประกอบการ
รายย่อย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นเร่งด่วน อาจพิจารณาดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์
ตันยุวรรธนะ) เป็นผู้ชี้แจงและประสานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และ
๑. ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (องค์ประกอบคณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. ให้รอการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ไว้ก่อน โดยให้เสนอพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนในคราวเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
๘๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวไปประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุด
ในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. ให้ทุกกระทรวงเร่งรัดพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยเฉพาะ
ร่างกฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้าของสังคม การสร้างความเป็นธรรม หรือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนาเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๗ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖๒.๓๘
๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดยเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบอีกประมาณ ๒๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของงานปรับภูมิทัศน์
๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จากปริมาณดินทั้งหมด ๑,๐๔๓,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร ขนดินออกจากพื้นที่ได้
แล้ว ๗๖๓,๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่ต้องขนออก ๒๘๐,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร
๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคในเรื่องการมอบพื้นที่ยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้าง
กระทบกับแผนงานก่อสร้าง ปัญหากรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ในพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าร้องเรียนไปยัง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเพื่อขอรับการชดเชยที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม และปัญหากรณีชาวบ้านรุกล้าเข้าม า
ในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภาบริเวณก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้าเจ้าพระยาเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมรายงานการเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน ประชุ ม สั ม มนา อบรม
ณ ต่างประเทศ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยกระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติให้ พลตารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเข้าร่วมการศึกษาดูงานศูนย์การสื่อสารของตารวจนครลอสแองเจลิส และศึกษาดูงานวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้ง
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการค้ามนุษย์ ณ กรมตารวจนครลอสแอนเจลิส (LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT : LAPD )
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ซึ่งการศึกษาดูงานและอบรมดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบปรามการค้ามนุษย์
รวมถึงเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ สาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา
ดูงานและอบรมจะเบิกค่ าใช้จ่ ายจากเงินดอกเบี้ ยอัน เกิดจากเงินกลางของส่ วนราชการในสังกั ดกระทรวงยุติ ธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง ของกองคลัง กรณีรายการตามนโยบายที่สาคัญ เร่งด่วน/ฉุกเฉิน จาเป็น เร่งด่วน จานวน
๖๕๕,๙๐๐ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจาปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมฯ ได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนประเทศทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยได้มี
การหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑.๑ การทูตเชิงเศรษฐกิจ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวของรัฐบาลเพื่อให้การดาเนินการด้านการต่างประเทศสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและ
เพิ่มพูนขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทยภายใต้บริบทใหม่ ๆ ของเศรษฐกิจโลก เช่น การเกิดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ระหว่างประเทศใหม่ ๆ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแปลงนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และ
การบูรณาการการทางานร่วมกัน
๑.๒ เศรษฐกิจดิจิทัลและการทูตวิทยาศาสตร์ ได้มีการนาเสนอและอภิปรายเรื่องการนานวัตกรรมโลกสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการนาองค์ความรู้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษามาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้เข้มแข็งและ
ก้าวหน้า
๑.๓ การพัฒนาพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการแก้ไขปัญหาข้ามแดน ที่ประชุมฯ เห็นพ้องว่าต้อง
เร่งพัฒนาพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมให้เป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยเฉพาะการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนต้อง
บูรณาการการทางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ามนุษย์
๑.๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย อาทิ การส่งเสริมเอกลักษณ์
และจุดเด่นของไทย การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่คุ้มค่าเงิน (Value for Money) และการเพิ่มระดับการรับรู้ว่าประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Quality Destination) ซึ่งจะยกระดับการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว
๑.๕ การส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์
การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจและการจัดแสดงนิทรรศการของภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของไทย เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก และส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ
ต่อประเทศไทย
๒. กิจกรรมอื่น ๆ ในระหว่างการประชุมฯ ได้แก่ การกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือ
อิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและบริการของไทย และการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่าง
เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ประเด็นเรื่องที่เป็นหลักการหรือเรื่องทั่วไป
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๔๒ จานวน ๑๓,๓๐๖.๕๒ ล้านบาท
๑.๒ การเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ ได้มีการประชุมในระดับทวิ ภาคีและระดับรัฐมนตรีกับ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง รวมทั้งมีการสัมมนาระดับสูง
๑.๓ การจัดทาโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด
และดาเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งมาตรการป้องกันและ
ลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.๔ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามหลักการ ๓ ประการ
ในการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
(๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) โดยเคร่งครัด
๒. ประเด็นเรื่อง/โครงการสาคัญเร่งด่วน
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการน้าในภาพรวมของประเทศ ได้ดาเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า
เพื่อแก้ปัญหาการตื้นเขินและเสื่อมสภาพของแหล่งน้าพื้นที่ชุ่มน้าให้คืนสู่ความสมบูรณ์ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าและปัญหา
๘๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

น้าท่วม การพัฒนาน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค น้าดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน และพัฒนาน้าบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งดาเนินโครงการคืนคลองให้น้าไหล คืน ความใสให้แม่น้าทั่วประเทศ
และการจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร ปี ๒๕๕๘ มีเป้าหมายส่งมอบที่ดิน จานวน ๑๖๐,๓๒๗ ไร่ และเตรียมพื้นที่สาหรับดาเนินการ
จัดที่ดินทากินชุมชน ระยะที่ ๒ ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ๕๑,๙๒๙ ไร่ รวมทั้งดาเนินโครงการสนับสนุนป่าพื้นบ้านธนาคารอาหารชุม ชน
(FOOD BANK) ในพื้นที่ ๖๔ จังหวัด ๒๖๐,๐๐๐ ไร่
๒.๒ ด้านสังคม ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย ได้ดาเนินการจัดทาโครงการบริหารจัดการระบบ
บาบัดน้าเสียให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ในระยะยาว ๑๕ ปี จานวน ๑๙ พื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ๒ โครงการ ๘ พื้นที่ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
และดาเนินโครงการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งการจัดการที่ยั่งยืน ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
และการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ได้มีการประสานการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จานวน ๖๑๗ เรื่อง และมีการประสานแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ นาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปพิจารณาดาเนินการแล้ว
๒.๓ ด้านกฎหมาย การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัยหรือเป็น อุปสรรคต่อ การขับเคลื่ อนเศรษฐ กิ จ
ของประเทศ และพิจารณาความจาเป็นเร่งด่วน และจัดลาดับความสาคัญของร่างกฎหมาย ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
รวมจานวน ๑๘ ฉบับ และมีกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๙๕,๔๒๐.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๙๐ เพิ่มขึ้นจากรอบ ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ร้อยละ ๑๕.๘๗ และการจัดทาโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ
ได้ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ และนาเอกสารการเสนอราคา ประกวดราคา ประกาศ
เชิญชวนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันประมูลแข่งขันราคา (e-Auction)
๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการสาคัญเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การจัดการ
ขยะมูลฝอยและน้าเสีย และการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมในส่วนกลาง และจังหวัด/อาเภอ
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้ทบทวนสิทธิประโยชน์
ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ขนาดใหญ่) และการจ่ายโบนัส
และการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ รวมทั้ง
สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูร้อน ประจาปี ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ก ารขออนุ มั ติ ใ ช้ เงิ น งบกลาง รายการค่ า ใช้ จ่ า ยชดใช้ เ งิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
คณะรัฐมนตรีมีมติหลักการแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นชอบก่อน เพื่อให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติต่อไป ตามที่สานักงบประมาณเสนอ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การให้พนักงานอัยการเป็นผู้แก้ต่างคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้พนักงานอัยการเป็นผู้แก้ต่างคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐประสานกับสานักงาน
อัยการสูงสุดต่อไป ดังนี้
๑. ปัจจุบันพนักงานอัยการมีอานาจหน้าที่ในการรับแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญาให้แก่ส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙)
อยู่แล้ว แต่พนักงานอัยการจะไม่รับแก้ต่างให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งถูกหน่วยงานของรัฐ เช่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีในกรณีที่
พนักงานอัยการรับดาเนินการฟ้องคดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๒. ที่ผ่านมาปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการโดยไม่ใช่พนักงาน
อัยการเป็นผู้ดาเนินการฟ้องคดี เช่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการฟ้องคดีเอง เพราะพนักงานอัยการมีความเห็นไม่ควร
ฟ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องว่าจ้างทนายความในการแก้ต่างคดีด้วยตนเอง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ทางราชการย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่แล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการในกรณี
ดังกล่าว เห็นควรประสานกับสานักงานอัยการสูงสุดให้พนักงานอัยการพิจารณารับแก้ต่างให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีในกรณี
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ
ซึ่งมีผลงานสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์โดยศูนย์ดารงธรรม และจากการประเมินผลสาเร็จในการดาเนินงาน ขณะนี้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง การแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืนต้องแก้ไขที่แนวคิดของประชาชนและแกนนาให้มีความคิดร่วมที่จะทาเพื่อประเทศชาติส่วนรวมไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัว
เป็นใหญ่
๑.๒ การปฏิรูปประเทศ กขร. ได้แจ้งให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การส่ งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทย และเรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่ง กขร. จะได้ติดตามรายงานผลการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป
๑.๓ การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียนการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดาเนินการโดยเน้นการปรองดอง
ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจของตนเอง ไม่ถูกบังคับ บิดเบือน ชักจูง ให้คิดเป็น และเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ซึ่งอาจเห็นต่างแต่ต้อง
ไม่ขัดแย้ง โดยร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เข้าใจผลประโยชน์ชาติ เพื่อสร้า งสรรค์ เผื่อแผ่ แบ่งปัน
ให้คนไทยทั้งประเทศ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย
๘๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการกรณีที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้กากับของฝ่ายบริหาร
เสนอเรื่อ งขออนุมัติงบกลาง รายการเงิ นส ารองจ่า ยเพื่ อกรณี ฉุก เฉิ นหรือจ าเป็น ให้ สานัก งบประมาณพิ จารณา
ดาเนินการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการกรณีที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้กากับของฝ่ายบริหาร
เสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นให้สานักงบประมาณพิจารณาดาเนินการ ตามที่
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ในกรณีที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
กากับดูแลของฝ่ายบริหาร เสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณาดาเนินการนัยมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ก่อนเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. มอบให้สานักงบประมาณกาหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่อ งนี้ให้ชัดเจนต่อไป แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเสนอคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตาม
กฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการ
ตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
ดังนี้
๑. ให้งดการบังคับใช้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ทาการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้บริหารนั้น มีอานาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ทาการแทน ผู้รักษาการแทน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ของรัฐมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทุกประการ
๒. ให้สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเห็นสมควรจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพื่อให้ครบองค์ประกอบตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ และเมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๗ แล้ว
ให้ยกเลิกความในข้อนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดารงตาแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดารงตาแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสานักนายกรัฐมนตรี
๒. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้ายคาสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในตาแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและ
ไปปฏิบัติราชการในตาแหน่งประจาสานักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย
๓. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ ตามบัญชีแนบท้ายคาสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๔. ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๕ ตามบัญชีแนบท้ายคาสั่งนี้ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดแต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ เดิม
โดยไม่ต้องมีคาร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็น ผู้บังคับบัญชามีอานาจมอบหมายให้
ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจาตาแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องจากการไปช่วยราชการ
ตามคาสั่งนี้
๕. นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคาสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคาสั่งตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ได้ตามที่
เห็นสมควร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ที่เห็นควร
ให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียน จานวน ๔ ทุน ได้แก่ กองทุนยุติธรรม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และเงินทุนหมุนเวียนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พ.ศ. .... ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ โดยให้จัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นในสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งการกาหนดระยะเวลาในการส่งงบการเงินให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรับรอง
๑.๒ การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นทุนประเดิม จานวน ๓๐ ล้านบาท ให้แก่เงินทุนหมุนเวียนการท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา งบประมาณที่จะใช้ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง และสานักงบประมาณ
๑.๓ แหล่งที่มาของเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... ให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อนนาเสนอคณะกรรมการฯ
อีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ) โดยให้เสนอวิธีการนาเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจาเป็นไปใช้ประโยชน์
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง ๑ ปี ต่อคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการนาเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วนโดยด่วนต่อไป
๓. ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ) กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทุนหมุนเวียนทั้ง ๔ ทุน
(เงินทุนหมุนเวียนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนยุติธรรม และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรพิจารณาดาเนินการโดยคานึงการใช้ประโยชน์จาก
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว และควรพิจารณาขยายขอบเขตการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปยังคนกลุ่มต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง รวมทั้งควรพิจารณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จาเป็นนอกเหนือจากเชิงวิชาการ นอกจากนี้
ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและ
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน อีกทั้งการพัฒนานวัตกรรม/สื่อดิจิทัลที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุนการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนหมุนเวียนในอนาคต
ว่าควรเป็นอย่างไร เพื่อรองรับการปฏิรูปที่จะมีขึ้นในระยะต่อไป เช่น จะยุบ ยกเลิก หรือให้คงอยู่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย

๙๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อมูลการดาเนินงานและผลงานบางส่วนของหน่วยงานด้านสังคมของรัฐบาล ประกอบการประชุม ครม . สัญจร
ภาคเหนือ-จังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลการดาเนินงานและผลงานบางส่วนของหน่วยงานด้านสังคมของรัฐบาล ประกอบการประชุม
ครม.สั ญ จร ภาคเหนื อ -จั งหวัด เชี ย งใหม่ ประกอบด้ ว ยประเด็ น สาคั ญ ของงานด้ า นสังคมของรั ฐ บาลที่ ครอบคลุ มภาคเหนื อ
โดยเฉพาะในด้านพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาเกษตรกร ชุมชน โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ด้านสาธารณสุข
การศึกษา และการพัฒนาสังคมโดยทั่วไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเร่งรัดพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกกระทรวงเร่งรัดพิจารณายืนยันร่างกฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้าของสังคม การสร้างความเป็นธรรม หรือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม และองค์กรอิสระ
เกี่ยวกับเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐในการใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ตลอดจนให้ประสานกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การประพฤติผิดของเจ้าหน้าที่ การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด หรือการทุจริต ให้มีการพิจารณาคดีดังกล่าว
ด้วยความรวดเร็วขึ้น
๒. การดาเนินการใด ๆ ที่ได้กระทาโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ
อย่างต่อเนื่องด้วย
๓. ให้ทุกกระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการไปแล้วตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่
เช่น การแต่งตั้งข้าราชการ การใช้จ่ายงบประมาณ การดาเนินการลงทุนที่ใช้งบประมาณจานวนมาก การกู้เงิน หรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ หากมีความจาเป็นต้องใช้อานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่าว ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากลั่นกรองก่อนดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการใด ๆ จะต้องมีความถูกต้องและโปร่งใส

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจ
พิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อปรับปรุง
อัตราค่าตอบแทนของกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพั ฒนากฎหมาย และอนุกรรมการที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายแต่งตั้ง
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายบาเหน็จดารงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอัตรา ๑๕ เท่าของเงินสงเคราะห์
รายเดือน แต่ไม่เกินรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายบาเหน็จดารงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในอัตรา ๑๕ เท่าของเงินสงเคราะห์รายเดือน แต่ไม่เกินรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. เห็นชอบในหลักการแก้ไขข้อบังคับฉบับที่ ๔.๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
ให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ยังอาจมีภาระในการจัดสรรบาเหน็จดารงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เหลือ ตลอดจนภาระบาเหน็จดารงชีพของอดีตผู้ปฏิบัติงาน
ในอนาคต จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยวางแผนการจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสถานะและสภาพคล่อง
ทางการเงินขององค์กรและภาครัฐทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหาแนวทางในการเพิ่ม รายได้
ให้สอดคล้องกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ควรเร่งดาเนินการลงทุนแผน/โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประสิทธิภาพ
การเดินรถและการให้บริการมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการจัดหาประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรภายใต้การดาเนินการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งของผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยตารวจมีหลักการเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน แต่โดยที่กระบวนการแต่งตั้งผู้บั ญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจจะมีกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนนายร้อยตารวจกาหนดไว้
โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกับกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการตารวจอื่นที่มีตาแหน่งเทียบเท่ากัน จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนให้ระบบ
การแต่งตั้งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นเอกภาพ ตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี โดยมอบ
ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดาเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้มีระบบ
เป็นมาตรฐานเดียวกันและเกิดเอกภาพ ทั้งนี้ ให้รับร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปประกอบ
การพิจารณา และให้สานักงานตารวจแห่งชาติรับไปพิจารณาประเด็นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี แล้วนาผลการพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหารือกับกระทรวงการคลัง สานักงาน ก.พ.
และคณะกรรมการรถราชการว่า หากตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติรองรับให้เป็นตาแหน่งระดับบังคับบัญชาที่สามารถเทียบเท่ากับ
ตาแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการและมีระเบียบรถราชการของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรองรับ
ก็ให้มีสิทธิได้รับรถประจาตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๙๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณในห้วงประกาศใช้กฎอัยการศึกในปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้ข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ในห้วงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๑ เมษายน ๒๕๕๘ มีสิทธิได้รับการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญต่อไป
๒. ในส่วนการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณในห้วงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙-๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจากระยะเวลา
ได้ล่วงเลยมานานแล้ว หากให้สิทธิการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจจะทาให้เกิดผลกระทบต่อการนับเวลา
การปฏิบัติราชการ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นหรือการคานวณบาเหน็จบานาญข้าราชการ ดังนั้น ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
รับไปพิจารณาทบทวนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องดังกล่าว แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยจัดทาเป็นร่างกฎกระทรวง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแทนฉบับปรับปรุง เนื่องจากเป็นการแก้ไขชื่อส่วนราชการเพียงส่วนราชการเดียว รวมทั้งได้แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวง
ให้สอดคล้องกับรูปแบบของร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้แก้ไขเล็กน้อยเฉพาะถ้อยคา และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิ
ในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญข้าราชการตามพระราชบั ญญัติการกลับไปใช้สิทธิ
ในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาเกี่ยวกับการซ้าซ้อนในสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งหากเห็นว่า ไม่มี
ความซ้าซ้อนในเรื่องดังกล่าวก็ให้ดาเนินการต่อไป โดยกระทรวงการคลังอาจพิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ที่ขอกลับไปใช้สิทธิ
บาเหน็จบานาญข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินสะสมส่วนเพิ่มที่ได้ได้รับกลับมาให้แก่รัฐบาล เพื่อไม่ให้
เกิดความเหลื่อมล้ากับข้าราชการที่ไม่เคยเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการและข้าราชการที่ยังคงเป็นสมาชิก
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เร่งรัดพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการงดจ่ายเงินบานาญ
และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญและเรียกเงินเบี้ยหวัดและเงินค่าครองชีพคืน โดยให้ดาเนินการเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้อง
แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ และให้เพิ่ม พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ เป็นกรรมการ
๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นากรอบการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ไปหารือกับสภาปฏิรูป
แห่งชาติ เพื่อให้แนวทางปฏิรูปดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๔.๑ ให้ทุกส่วนราชการศึกษากรอบและแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และดาเนินการจัดทาข้อมูลในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานให้ครบถ้วน เพื่อส่งให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติดาเนินการต่อไป
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน วาระแห่งชาติ
ประเด็นการปฏิรูปตามนโยบาย ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะการดาเนินการของการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ (ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และการส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป (ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
เป็นต้นไป)

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีอานาจในการเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐาน และให้หน่วยงานที่มีกรณีเงินขาดบัญชีหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รายงานผลการดาเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบ
อย่างต่อเนื่องทุกระยะสี่เดือน ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๙๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กาหนดให้
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ในส่วนของการได้มา องค์ประกอบ
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่ง และเห็นชอบในหลักการให้นาคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไปบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการ
ที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้าลาน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้าลาน้า ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยกระทรวงคมนาคมได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มาตรการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายหลายฉบับและเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการจานวนมาก ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอไว้
ชั้นหนึ่งก่อน และให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานผลการพิจารณา
หรือผลการดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วแจ้งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งภายใน ๒๐ วัน นับจาก
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เพื่อที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอไว้ชั้นหนึ่งก่อน ดังนี้
๑.๑ กรมที่ดินได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. รวม ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะทางานกาหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการทบทวนกระบวนการจัดที่ดินผืนใหญ่ การดาเนินการ
โฉนดชุมชน และนโยบายเรื่องอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน และ (๒) คณะทางานกาหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ที่ดินกลางและปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)
๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินได้จัดทากรอบแนวทางการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยจะประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทาสรุปผลการดาเนินการเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทารายงานผลการพิจารณา
หรือผลการดาเนินการแจ้งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เพื่อที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปมติ-สั่งการสาคัญ ในวาระการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติและข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ/กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโครงสร้างส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ใช้
จ่ายจากงบประมาณของส่วนราชการซึ่งได้จัดสรรไว้แล้ว ทั้งนี้ กรณีขาดแคลนบุคลากรในการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้พิจารณาจ้าง
บัณฑิตจบใหม่ที่ยังว่างงานเพื่อเป็นการสร้างงานอีกทางหนึ่ง และนาแบบการสอนเรื่อง “สมบัติผู้ดี” และ “หน้าที่ของเด็ก” กลับมา
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในปัจจุบันด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการให้มีการสร้างการรับรู้ในภาพกว้างด้วยสารคดีสั้นชุดสานึกไทยไม่โกง โดยเผยแพร่ในสื่อ
กระแสหลัก โดยให้ กสทช. ขอความร่วมมือเผยแพร่ในสื่อกระแสหลัก รวมทั้งให้ ททบ.๕ และสถานีวิทยุกองทัพบกดาเนินการ
เผยแพร่ผ่านสื่อในความรับผิดชอบ และให้ดาเนินการปลูกฝังความรักชาติควบคู่กับการสร้างสานึกไทยไม่โกง
๓. เห็นชอบในหลักการให้เร่งรัดบังคับใช้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกฯ โดยเร่งรัดให้มีกระบวนการเปิดเผยขั้นตอนการขออนุญาตของทางราชการ และ
ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) เร่งรัดการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
โดยจัดให้มีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน (Data Center) การจัดมาตรฐานข้อมูล การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาแนวทาง
เชื่อมโยงในลักษณะ National Single Window : NSW รวมทั้งจัดหมวดหมู่ เป้าหมาย กิจกรรม ตามความต้องการผู้ใช้งาน เพื่อรองรับ
Digital Economy และให้นาเสนอในวาระการประชุมครั้งต่อไป
๔. เห็นชอบในหลักการให้ส่งผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมประชุมกับองค์กรนานาชาติที่ส่งเสริมความโปร่งใสของรัฐ
(Open Government Partnership : OGP) รวมทั้งให้พิจารณาเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกภาคีเครือข่าย โดยให้กระทรวงการคลัง
ศึกษาในรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการ นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๕. เห็นชอบในหลักการให้ใช้ระบบ E-Bidding และ E-Market เพื่อลดการสมยอมการประมูลในระบบ E-Auction
โดยเฉพาะที่ใช้กับงานก่อสร้าง โดยให้กรมบัญชีกลางเร่งรัดดาเนินการให้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖. รับทราบกาหนดการจัดงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึกไทยไม่โกง” ในวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล และให้มีการจัดงานในลักษณะดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
๗. เห็นชอบในหลักการให้นาหลักการและมาตรการทางปกครอง และกลไกขับเคลื่อนของฝ่ายบริหารบรรจุไว้ใน
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาสร้างกลไกในการปกป้องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนระดับสูง
ให้พ้นจากอานาจของฝ่ายการเมือง ในลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการทหาร และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการอบรม
ให้ความรู้ด้านการบริหารราชการ เช่น การงบประมาณ การพัสดุ ฯลฯ ให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. รับทราบผลการดาเนินงานระบบข้อตกลงคุณธรรมใน ๒ โครงการนาร่อง และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยสนับสนุนข้อมูล และให้คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลาโพงบางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวาระการประชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของระบบข้อตกลงคุณธรรม
๙. รับทราบกรอบความต้องการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ วงเงิน ๗๓.๐๔ ล้านบาท โดยให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียดโดยความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
๑๐. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ (The Extractive Industries Transparency Initiative : EITI) โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๙๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

เป็นผู้แทนรัฐบาล “EITI Champion” ในการเสนอตัวเข้าร่วมโครงการ และให้จัดตั้งคณะทางานในกระทรวงพลังงานขึ้นชุดหนึ่ง
ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (National Coordinator)
๑๑. รับทราบข้อเสนอให้นาหลักการตามร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. .... ในส่วนของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมาใช้ กับการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ตามระเบียบสานั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งการแก้ไขระเบียบดังกล่าวในส่วนของอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติรับไปศึกษาและเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๘

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านการลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม การให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมโดยการพัฒนาระบบช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและองค์กรอาชญากรรม
๒. ด้านการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย ได้แก่ ปฏิรูปการฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยเสนอแก้ไขกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ
ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
เพื่อปรับปรุงการให้อานาจศาล รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทาผิด เช่น การจัดฝึกอาชีพ
ให้กับผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ การจัดทาโครงการคืนคนดีสู่สังคม
การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน และจัดทาหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุม เป็นต้น
๓. ด้า นการป้อ งกั นและปราบปรามยาเสพติด ได้แ ก่ การสร้า งภู มิคุ้ มกั นกลุ่ มเด็ก และเยาวชนในสถานศึ กษา
สถานประกอบการ การบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดและระบบต้องโทษ การติดตามและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้หวนกลับไปเสพซ้า
๔. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้แก่ การประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการและนามาตรการ
ที่จาเป็นต้องการแก้ปัญหามาใช้อย่างครบถ้วนเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและบังคับเป็นรูปธรรม
๕. ด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย
หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๖. ด้ านการพั ฒ นากฎหมายของประเทศ ได้ แก่ ผลัก ดั นกฎหมายและมี ผลบังคับ ใช้แ ล้ว จ านวน ๑ ฉบั บ คื อ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กาหนดข้อสันนิษฐานขับรถขณะเมาสุรา) และร่างกฎหมายที่เหลืออยู่
ในขั้นตอนรอการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ประกอบด้วย ร่างกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แล้ว จานวน ๑๓ ฉบับ และร่างกฎหมายที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและกระทรวงยุติธรรมกาลังยกร่าง จานวน ๒๐ ฉบับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง) ที่กาหนดให้ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติว่า กรณีเกิดข้อพิพาทในระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เมื่อมี
พยานหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นต้องรับผิด และไม่ติดใจโต้แย้งในเรื่องจานวนค่าเสียหาย ให้ฝ่ายที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายดาเนินการชาระค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดคดีความระหว่างส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเพิ่มเติมการกาหนดระยะเวลาให้ใช้ใบอนุญาต
ศิษย์พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ มีระยะเวลาใช้ได้ ๒ ปี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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๙๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการงานด้านกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นไปด้วยความรอบคอบ เห็นควรให้กรณีเรื่องใดที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอิสระ เสนอคณะรัฐมนตรี มีข้อขัดแย้ง
ทางกฎหมายหรือมีประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาเรื่องดังกล่าวเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ประกอบด้วยการดาเนินการใน ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. การส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประชาคมอาเซียน มีแ นวทางการดาเนินงานที่สาคัญ
ได้แก่ การผลักดันความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย การผลิต การค้า การนาเข้า และส่งออกยาเสพติด สกัดกั้น
การหลั่งไหลของการลักลอบขนส่งยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และใช้เวทีการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี
กรอบอาเซียน และกรอบพหุภาคี เป็นเครื่องมือในการกาหนดและกากับนโยบายด้านยาเสพติด การเสนอและติดตามความคืบหน้า
โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านยาเสพติด ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเซียน
๒. การประสานความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวทางดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การผลักดัน
การดาเนินงานตามแผนงานว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วย
อาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) การพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีเพื่อการประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และ
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการดาเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน
๓. การส่งเสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษาในประชาคมอาเซียน มีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
การพัฒนางานวิชาการเกี่ยวกับหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาข้อมูลสถิติอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม การผลักดันกฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
อาเซียน และการให้ข้อเสนอแนะผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights : AICHR) ต่อการพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาเซียน
๔. การส่งเสริมเครือข่ายด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีแนวทางการดาเนินงาน
ที่สาคัญ ได้แก่ การจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคู่เจรจา การพัฒนากฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา SME ของอาเซียน ปี ๒๕๕๙๒๕๖๘
๕. การพั ฒนากระบวนการแก้ ไขฟื้นฟู ผู้ก ระทาความผิด ในชุม ชนและมาตรการอื่ นแทนโทษจ าคุ ก มีแ นวทาง
การดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิ งในเรือนจาภายใต้ข้อกาหนดกรุงเทพฯ การส่งเสริมการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิดโดยใช้ชุมชนบาบัดในภูมิภาคอาเซียน และการดาเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันกากับดูแล
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ

๑๐๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานที่ตั้งขององค์การคลังสินค้าให้เป็นปัจจุ บัน และแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ในตาแหน่งผู้อานวยการองค์การคลังสินค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อรองรับการจัดตั้งองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่กากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization : SRO)
และองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และแก้ไขพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อกาหนดให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กากับดูแล
สมาชิก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กาหนดแนวทางในการกากับดูแลผ่านระบบการซื้อขาย Alternative Trading System (ATS) ไว้ในร่างกฎหมายที่เสนอมาในครั้งนี้
ให้ชัดเจน ตลอดจนกาหนดให้มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านระบบดังกล่าว ไปประกอบการ
พิจารณา และให้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ในการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยความตกลงฯ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดรายละเอียดการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่อาเซียน เลขาธิการอาเซียน
รองเลขาธิการอาเซียน พนักงานของสานักเลขาธิการอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติภารกิจเพื่ออาเซียน ผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกอาเซียน
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอาเซียน และเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิก ตลอดจนความละเมิดมิได้ในสถานที่ ทรัพย์สิน
สินทรัพย์ของอาเซียน การสื่อสารในทุกรูปแบบและบรรณสารของอาเซียน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แล้วให้ส่งความตกลงฯ
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญให้มีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงาน
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาสัตยาบันสาร เพื่อดาเนินการให้สัตยาบันความตกลงฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบความตกลงฯ และร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับแล้ว

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจารถ ประวัติผู้ประจารถ
รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มี
สมุดประจารถ ประวัติผู้ประจารถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการ
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อกาหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดทาสมุดประจารถ ประวัติผู้ประจารถ รายงาน
การขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง และข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดทารายงาน แบบการรายงานต่าง ๆ รวมทั้ง
วิธีการจัดส่งข้อมูล ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระ
สาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเพื่อกาหนดรายละเอียดในการดาเนินการ
บังคับคดีปกครองให้ครอบคลุมคดีปกครองทุกประเภท และไม่ให้ประชาชนต้องรอการปฏิบัติตามคาพิพากษาในระหว่างการพิจารณา
คดีชั้นอุทธรณ์ ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของสานักงานศาลยุติธรรม ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างมาตรา ๔๔ และมาตรา ๗๐ วรรคสองและวรรคสาม
หากจะมีการทุเลาการบังคับคดี ศาลปกครองควรคานึงถึงว่าจะต้องไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของภาครัฐหรือการจัดทา
บริการสาธารณะ และร่างมาตรา ๗๒/๑ การชาระเงินค่าปรับของหน่วยงานทางปกครองเป็นเพียงการโยกย้ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้น หาได้เป็นการลงโทษปรับที่ทาให้ผู้ถูกปรับต้องสูญเสียในเชิงทรัพย์สินที่แท้จริง และในส่วนที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับผิดชาระค่าปรับนั้น การหาผู้ที่จะต้องรับผิดอาจทาได้ยากในทางปฏิบัติและเกิดเป็นภาระในการไต่สวนที่
เป็นกระบวนพิจารณาเพิ่มเติมขึ้น รวมถึงความรับผิดอันเป็นส่วนตัวที่เพิ่มเติมมากไปกว่าที่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดเฉพาะกรณีที่กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และเห็นควรรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝ่ายปกครอง องค์กร และหน่วยงานของรั ฐด้วย เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกาหนดกระบวนการบังคับคดีและมาตรการไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายโดยตรง มิใช่ออกเป็นระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นอกจากนี้ การทุเลาการบังคับคดีโดยอัตโนมัติควรใช้เฉพาะคดีปกครองบางประเภทไม่ควรนา
มาใช้กับคดีปกครองทั้งหมด โดยอาจบัญญัติไว้ในกฎหมายแยกประเภทคดีให้ชัดเจนว่าคดีปกครองประเภทใดที่สามารถให้ทุเลา
การบังคับคดีโดยอัตโนมัติหรือคดีประเภทใดที่ให้คาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นมีผลบังคับ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลให้มี
การทุเลาการบังคับคดีในระหว่างคดียัง ไม่ถึงที่สุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี จากเดิมในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
และแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของผู้รักษาการตามกฎหมาย จากคาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้

๑๐๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ถอนความเห็นตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๔/๓๒๓๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้การดาเนินการของคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศตาม
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
๒. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการส่งออกซึ่งแต่งตั้งโดยคาสั่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
ตามอ านาจหน้ าที่ ในระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการก าหนดนโยบายเศรษฐกิ จระหว่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้ นเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ให้คณะทางานยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าของประเทศที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งตามระเบียบนี้ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ....
ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยร่างระเบียบฯ มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑ กาหนดให้มีคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เรียกโดยย่อ “กภช.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
๑.๒ กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๓ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วยว่าอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ในการให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาด
ห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยเพิ่มมาตรา ๓๐๙ จัตวา เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และที่ดิน
จัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้ปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาโดยตัดความในวรรคสามของร่างมาตรา ๑๑ ออก
และแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง โดยกาหนดให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้รับเป็นไปตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาของที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาของที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานมีระยะเวลาการใช้งานตามภารกิจที่ขออนุญาตจัดตั้ง แต่ต้อง
ไม่เกินสองปีติดต่อกันนับแต่วันที่อนุญาต ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัว
ประชาชน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหายหรือถูกทาลาย บัตรชารุด
ในสาระสาคัญ หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ จากเดิมฉบับละ ๒๐ บาท เป็นฉบับละ
๑๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนที่สูงขึ้น รวมทั้งให้อธิบดีกรมการปกครอง
มีอานาจพิจารณาประกาศให้เขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นเขตยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการเวนคืนและให้รัฐสามารถ
นาที่ดินที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือเพื่อประโยชน์ด้านสวัสดิการของรัฐ
การยื่นคาร้องขอรังวัดต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายที่ดินแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ การให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับเงินค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่ได้วางไว้ เพิ่มเติม
ให้ผู้อยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนมีสิทธิการได้รับค่าทดแทน กาหนดระยะเวลา
การยื่นคาร้องและพิจารณาคาร้อง และสิทธิในการอุทธรณ์เกี่ยวกับการร้องขอจัดให้ซื้ อโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจาก
การเวนคืนซึ่งใช้การไม่ได้ หรือที่ดินส่วนที่เหลืออยู่จากการเวนคืน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าทดแทนเพื่อให้เป็นธรรม
มากขึ้น ตลอดจนการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์การได้รับเงินค่าทดแทนและการพิจารณาอุทธรณ์ รวมทั้งการขยายระยะเวลา
การฟ้องคดีในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้ตัดคาว่า “ใช้การไม่ได้” ในร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ ออก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ
ของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติในการเวนคืน แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๑๐๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ) มีสาระสาคัญเป็น
การแก้ไขเพิ่มให้มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้
ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้เฉพาะหนี้ที่เกิดจากการดาเนินกิจการ ซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็น
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท กรณีลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจากัดต้องมีจานวนหนี้ไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๕

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒๕๕๗)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่ ว งเดื อ นมิมิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ร วม ๕ ครั้ ง มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๘๐
๖๕

๗๙
๖๑

๕๘

๖๐

๕๗

๔๐
๒๐
๐
๒ มิ.ยย. ๕๘ ๙ มิ.ย. ๕๘ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ ๓๐ มิ.ย. ๕๘

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะ
ณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๕๐๐
๒๔๔ ๒๒๕

๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๔๐๘

๓๔๒

๔๐๐

๒๓๙

๒๙๑

๒๓๓

๒๗๗ ๓๒๐

๑๐๘

๐
๑๖,
๒๓
ก.ย.
๕๗

๑๐๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

๓๐
ต.ค.
๕๗

๒๕
พ.ย.
๕๗

๓๐
ธ.ค.
๕๗

๓๑
ม.ค.
๕๘

๒๘
ก.พ.
๕๘

๓๑
มี.ค.
๕๘

๓๐ ๓๑
เม.ย. พ.ค.
๕๘ ๕๘

๓๐
มิ.ย.
๕๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๘๗ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๘๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๘ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๓๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๘๘ เรื่อง (๕๘.๗๕ %)
188

วาระประธานแจ้
ง ๘ เรื่อง (๒.๕๐ %)
ป, 8

วาระอื
อ, 37 ่น ๆ ๓๗ เรื่อง (๑๑.๕๖ %)

พ, 87

วาระเพื่อพิจารณา ๘๗ เรื่อง (๒๗.๑๙ %)
––

รวมทัง้ สิน้ ๓๒๐ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๗๕ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๘๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๘๑ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๘๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๗๙ เรื่อง วาระจร ๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
ษณะ การเสนอ
จํานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๗๙

๒๐๐

วาระจร

๑๕๐
๑๐๐
๕๐

๘๑
๙

๖

ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๗๕ เรื่อง

๑๐๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒๐ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
พศ.
สว.
สผ.
สม.
ตช.
กร.
สกช.
สลธ.คสช.
ศป.
อส.

๗๕

๖

๑๖

๕
๕

๓

๒

๑
๑

๐

๒๔

๑๑
๕

๑๒
๑๕

๕
๔

๓

๒
๑
๑

๑๑

๒๖

๒๗

๑๒
๙
๑๐
๑๓

๕
๔

๖

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

จํานวนเรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง
สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ ๑๐๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื
ไป ประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติ
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื
ไป เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ
ง ถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
ารณาออกไป
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื
แนก
่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๖๒ เรื่อง
๑๙ %
๑๙.๓๘
เรื่องทั่วไป
๒๕๘ เรื่อง
๘๐.๖๒ %

รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง

แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับ นโยบายรัรัฐ บาล จํา นวน ๒๐๖ เรื่อง และเรื่องที่ไม่
ไม่ส อดคล้องกับ นโยบายรัฐ บาล จํา นวน
๑๑๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล,
กับนโยบายรัฐบาล
206, 64.38%
๒๐๖ เรื่อง
๖๔.๓๗ %

๑๑๐

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่
อดคล้องกัฐบบาล
กับสนโยบายรั
นโยบายรั
บาล
๑๑๔ฐเรืบาล,
่อง
114๓๖.๖๓
114,
35.63%
%

รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๖๐

๖๐

๕๑

๔๔

๔๕
๓๐
๑๕
๐

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

๒๐
๕
(๑)

(๒)

๖

๒

๕

(๓)

(๔)

(๕)

๕
(๖)

(๗)

๐
(๘)

๘
(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิ
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครั
อ
ฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ เรื่อง

สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ ๑๑๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๘๐

๘๐
๖๐

๕๐

๔๙

๔๐
๒๐
๐

๑๓

๘

๖

(๑)

(๒)

(๓)

(๑๑) ด้านสังคม
(๓๓) ด้านการเมืองการปกครอง
(๕๕) ด้านการต่างประเทศ

(๔)

(๕)

(๒) ด้านเศรษฐกิจ
(๔) ด้านความมั่นคง
(๖) ด้านสิง่ แวดล้อม

รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ เรื่อง

๑๑๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

(๖)

ด้าน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นทีท่ ดี่ ําเนินการ
เรื่องทีเข้
เ่ ข้าสู่การประชุมคณะรั
คณะ ฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภู
การ มิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๔๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีจํจาํ แนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๔ เรื่อง
๙.๕๒ %

ภาคใต้
จํานวน ๙ เรื่อง
๒๑.๔๓ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๖ เรื่อง
๑๔ %
๑๔.๒๙

ภาคเหนือ
จํานวน ๕ เรื่อง
๑๑.๙๐ %
กทม. และปริมณฑล
กทม
จํานวน ๓ เรื่อง
๗.๑๔ %
ภาคกลาง
จํานวน ๑๕ เรื่อง
๓๕.๗๒ %

รวมทั้งสิ้น ๔๒ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๓ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๒
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๒๐ ๑๒
๑๔
๗
๑๐
๔
๐

๑๓ ๗ ๙

๑๖
๕

๕

๑

๗

๘

๑๓
๔

๑๑

๔

๒ ๔

๑

๒

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

คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ – ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑ คณะ ดังนี้
- คณะกรรมการจั
รรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ ๑๑๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรั
ารณาของ
ฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงมิถุนายน ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรั
ณ ฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ

๑.

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)

๒๓๑๙๔ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
๒๓๑๙๔/๕๘

๒.

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓๑๙๐ [๓๐/๐๖/๒๕๕๘]
๒๓๑๙๐/๕๘

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... (การขายทอดตลาดห้
(
องชุดในอาคารชุดและ
ที่ดินจัดสรร)
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
พ ....
(เอกสารภาพยั
เอกสารภาพยังไม่ครบถ้วน)
น
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ.
พ ....

๒๑๘๒๕ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๘๒๕/๕๘

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบั
การบังคับคดีปกครอง)
กครอง
ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตํารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๒๓๕ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๒๓๕/๕๘

๓.
๔.

๕.
๖.

๗.
๘.
๙.

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....

๑๑๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

๒๒๑๔๕ [๒๓/๐๖/๒๕๕๘]
๒๒๑๔๕/๕๘

๒๑๕๕๒ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๕๕๒/๕๘
๒๑๕๒๙ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๕๒๙/๕๘

๒๑๓๖๓ [๑๖/๐๖/๒๕๕๘]
๒๑๓๖๓/๕๘

๒๐๔๑๕ [๐๙/๐๖/๒๕๕๘]
๒๐๔๑๕/๕๘
๑๙๒๐๑ [๐๒/๐๖/๒๕๕๘]
๑๙๒๐๑/๕๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยัยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
บกษา จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๓๖
๓๖

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎี
ษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ.
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มีจํานวน ๒๐ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กําหนด

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง
๑

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ

๑

๑

๑

๑

๑
๑
๓

๑
๖
๑
๑

๑
๒
๓

๔

๙

๒

สํานักบริ
บ หารงานสารสนเทศ ๑๑๕

เบ็ดเตล็ด

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒๕๕๗

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

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

๑๑๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่
หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
พศ.
สว.
สผ.
สม.
ตช.
กร.
สกช.
สลธ.คสช.
ศป.
อส.

ชื่อเต็ม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สภากาชาดไทย
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานอัยการสูงสุด

          
www.cabinet.thaigov.go.th

