คำนำ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทางานต่าง ๆ ที่น ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคานึงถึงวิธีการและกลไกอื่น ๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และจัดทาเป็น CD
สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จานวนครั้งการประชุม จานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น การดาเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
ของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย ร่างยุ ทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้
สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้
ภายใต้ น โยบายหนึ่ งแถบหนึ่ งเส้ น ทาง : Thailand-Hong Kong-Shanghai Strategic Partnership on One
Belt One Road” เป็นต้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบ
การบริห ารราชการแผ่น ดิน ของคณะรัฐ มนตรี และการปฏิบัติ ราชการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งความรั บ รู้ แ ก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ การท างานของรัฐ บาล จึง ได้เ ผยแพร่เ อกสารนี ้
แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี
มิถุนำยน ๒๕๖๐

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

ขอยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ ๒๒๒๖๘/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
สามารถดาเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล

หน้า
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๓๒๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
๑๙๒๙๕/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
๒๑๐๘๕/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๙๑๒/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๒
๓
๕
๕
๖

๒๐๘๘๙/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๖

๒๑๓๘๗/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๖

ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ๒๑๑๑๖/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ๒๒๒๙๐/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
ประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

๗

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง
รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบ
บันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ
แหล่งผลิตและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐
(สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมีย นมา สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

๘

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๘

-๒เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

สรุปการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย นมาของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(สภาซีเมค)
การจั ด ท าและลงนามร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นกี ฬ า
ระหว่างไทยกับภูฏาน
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และครั้งที่
๑/๒๕๖๐
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สมาพันธรัฐสวิส ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานผลการจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : Thailand-Hong Kong-Shanghai
Strategic Partnership on One Belt One Road”
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐
ผลการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล
ครั้งที่ ๒
การแต่งตั้งผู้ มีอานาจ (Designated Authority) ส าหรับกองทุน Green Climate
Fund ของประเทศไทย
ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ขออนุ มั ติ ร่ า งความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาล
แห่ งสาธารณรั ฐ คาซัค สถานว่า ด้ว ยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรั บ ผู้ ถื อ
หนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ
ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๓
การปรับถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
มีการลงนาม
สรุปผลการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและปารีส
ว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า ครั้งที่ ๓
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน
ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒๓)

๑๙๐๖๕/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๑๐

๑๙๔๗๖/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๑๐

๒๐๐๒๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๑

๒๐๐๓๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๑

๑๙๙๖๖/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๒

๒๐๔๙๗/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๕๙๐/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๒
๑๒

๒๐๐๑๕/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๓

๒๐๖๐๘/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๒๙๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๓
๑๓

๒๐๓๖๓/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๔

๒๐๖๔๖/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๑๔

๒๐๙๔๓/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๑๕

๒๐๘๙๖/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๑๕

๒๐๙๔๐/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๑๕

๒๑๒๙๔/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๑๖

-๓เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน
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การเป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มการจั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการในระดั บ รั ฐ มนตรี แ ละ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The Highlevel Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)
การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก
ข้อ ตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับ
กรมปศุสัตว์
การปรับ รูป แบบและถ้อ ยคาของหนัง สือ แลกเปลี่ย นทางการทูต เพื่อ ขยาย
อายุค วามตกลงระหว่า งรัฐ บาลไทยกับ รัฐ บาลสหรัฐ อเมริก า ว่า ด้ว ยสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา
รายงานผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๐
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๐
สรุป ผลการเดิน ทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....
การจั ดทาความตกลงระหว่างไทยกับ สหประชาชาติใ นรูป แบบของหนั ง สื อ
แลกเปลี่ยนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
ของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International
Law) ประจาปี ๒๕๖๐

๒๑๓๐๙/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๑๖

๒๑๓๑๔/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
๒๑๓๘๐/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๑๖
๑๗

๒๑๗๘๕/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๑๗

๒๑๗๘๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๑๘

๒๑๗๗๕/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๑๘

๒๑๙๒๓/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๑๘

๒๒๒๘๓/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๑๙

๑๙๓๔๙/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๓๒๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๒๐
๒๐

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
แผนพัฒนากาลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้ า เมื อ ง การทารุ ณ กรรมต่ อ แรงงานข้ า มชาติ
การท่อ งเที่ยวที่เ น้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน

-๔เรื่อง
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๑๙๔๖๙/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
๑๙๕๓๕/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๒๒
๒๓

๒๐๓๒๕/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๒๓

๒๐๓๓๗/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๒๔

๒๐๖๑๒/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๒๔

๒๐๖๒๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๒๕

ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ ๒๑๘๐๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
สงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ เ กษตรกรและ
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ)

๒๖

ขออนุมัติจัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑
ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
การเยี ย วยาด้ า นการเงิ น ตามหลั ก มนุ ษ ยธรรมให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เพิ่มเติม
การให้ค วามช่ว ยเหลือ เงิน ด ารงชีพ แก่ผู ้ไ ด้รับ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และ
เสนอให้จัดทาโครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
โครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน

ภาวะสังคมไทย
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี ๒๕๖๐

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

๑๙๙๙๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๒๖

-๕เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

แผนการดาเนินงาน (Roadmap) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ๑๙๓๔๗/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
[สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)]

หน้า
๒๗

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภท ๒๐๑๖๘/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน ๒ ฉบับ

๒๗

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม ๑๙๑๐๓/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจาปี ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๑๙๕๐๑/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ๑๙๒๒๖/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

๒๙
๒๙
๓๐

-๖เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

ว ๒๘๔/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อ พัฒ นา ๒๑๒๒๒/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ ๒๑๒๘๗/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ของสถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ร่ างกฎกระทรวงกาหนดชนิ ด และ
จานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จาเป็นประจา
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและ
จานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

หน้า
๓๐
๓๑
๓๒

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การป้อ งกั นอุ บัติเหตุและอ านวย ๒๐๘๘๗/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
การกาหนดแนวทางการจั ด ทางบประมาณและปฏิทิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ ายส่ งเสริ มและสร้ างความเข้มแข็ งเศรษฐกิจภายในประเทศ
ครั้งที่ ๒

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ

๓๒

ว (ร) ๒๕๙/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๒๗๕/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๒๙๐/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๓๔
๓๔
๓๕

ว ๓๑๗/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๓๕

-๗เรื่อง
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๑๙๓๑๙/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๒๙๓/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๓๑๐/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๓๒๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๑๖๕/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

๒๐๔๖๘/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๔๐

๒๐๔๒๐/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๓๔๖/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๔๐
๔๒

๒๑๑๐๔/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๔๒

๒๒๒๗๖/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๔๒

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเ ทศก์ ๒๒๒๕๐/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ

๔๔

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดาเนินงานโครงการโคบาลบูรพา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การรายงานผลความคืบหน้ าการจั ดทาแผนการผลิ ต เพาะปลู กเมล็ ดถั่วเหลื อง
เพิ่มเติม
ขออนุมัติปรับแผนการดาเนินโครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา)
ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ปรั บ ปรุ งอัตราการจั ดเก็บ ค่าธรรมเนี ย มการส่ งยางออกนอกราชอาณาจั ก ร
เป็นอัตราคงที่ ๒ บาทต่อกิโลกรัม
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบัน
ชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๐

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ว ๒๙๓/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทการใช้น้าบาดาล และการขอใบอนุญาตและ ๒๑๐๗๖/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔
๔๖
๔๗

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และครั้งที่ ๒๐๐๒๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
๑/๒๕๖๐
ร่ า งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ๒๐๓๘๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๓ ฉบับ
๒๐๖๓๗/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๒)

๔๗
๔๘
๔๘

-๘เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ ๒๑๘๙๖/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ๒๒๒๙๙/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขับเคลื่อนด้าน
พลังงาน)

หน้า
๔๘
๔๙

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ๒๐๑๕๗/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา
ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
ร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ๒๐๙๑๔/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ว่าด้ว ยการยกเว้นรั ษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของส านัก เลขานุ ก าร
องค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙)

๕๐

๕๐

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๓๒๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
๑๙๙๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๕๑
๕๒
๕๓

๒๐๐๒๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๕๔

๒๐๕๙๙/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
๒๑๐๗๕/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๕๕
๕๕

๒๒๑๐๐/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๕๕

รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๖๐ ๑๙๐๙๑/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐)

๕๖

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขออนุมัติให้ ดาเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และครั้งที่
๑/๒๕๖๐
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. ....
ขอให้ พิจ ารณาน าเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะรัฐ มนตรี (คาสั่ งหั ว หน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา)
ขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญาสัมปทานการลงทุน
ออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการ ให้บริการและบารุงรักษา โครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร และร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ จานวน ๒ ฉบับ

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

-๙เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๑๐/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
๒๑๙๕๑/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
๒๒๑๕๙/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๕๗
๕๘
๕๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ๒๒๐๗๕/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์]

๖๐

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสาหรับการดาเนินโครงการตามมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
(PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

๑๙๔๘๖/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๕๗

๖.๑๕ ด้ า นการเกษตร ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๒๑๓๒๐/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๖๐

๒๑๗๘๗/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
๒๑๙๓๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๖๑
๖๒

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การให้หน่วยงาน ๑๙๓๓๙/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
รัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช
(ประเทศไทย)
ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ ที่ จ ะเวนคื น เพื่ อ สร้ า ง ๒๒๓๑๖/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
และขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร
ตอน บ.นาไคร้-อ.คาชะอี พ.ศ. ....

๖๓

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๐
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๐

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

๖๓

- ๑๐ เรื่อง
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้ านการขนส่ งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๒๑๐๔๙/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๖๔

ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจ พิเ ศษ ๑๙๔๔๕/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริหารสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๒๑๒๖๕/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ภาคตะวัน ออก โดยเบิ กจ่ ายจากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น

๖๔
๖๖

ผลการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 10th IMT-GT Summit)

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม

๖๖

- ๑๑ เรื่อง
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๑๐/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๖๗

๑๙๓๒๘/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๑๖๒/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๖๙
๖๙

ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๗๐

ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๐๒๔/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๗๒
๗๓

๒๑๒๗๘/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๗๔

๒๑๒๕๑/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๗๔

ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๗๖

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และครั้งที่
๑/๒๕๖๐
การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภ าคีค วามร่ว มมือ ระหว่า งประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism :
JCM)
การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ

- ๑๒ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๒๒๑๑๑/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๗๗

๒๐๑๖๒/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๓๙๑/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๗๘
๗๘

ว ๓๑๐/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ว ๓๒๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
๒๑๔๗๑/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๗๙
๘๐
๘๑

๒๑๑๔๒/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๘๒

๒๒๓๔๕/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๘๒

๒๒๑๖๘/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๘๓

๒๒๒๙๙/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๘๓

สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาส ๑๙๐๗๕/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๔

แนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมิน ว ๓๒๑/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
ความเหมาะสมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง

๘๕

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. ....
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนความจาเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
พ.ศ. ....
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขับเคลื่อนด้าน
พลังงาน)

๑๙๒๕๓/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้ม าตรการทางกฎหมาย การปลูก ฝัง ค่า นิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ

๗๗

- ๑๓ เรื่อง
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๒๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๘๕

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๙๓๒๖/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๗

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ๑๙๔๔๑/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ๒๐๘๘๒/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)

๘๗
๘๘

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
ว ๒๘๐/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
แนวทางการด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ งานของรั ฐ บาลโดยโฆษกกระทรวง ๑๙๐๙๖/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจาเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๐

๘๘
๙๐

สรุปผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของส่วนราชการ
การดาเนิ นงานตามข้ อสั่ งการของนายกรั ฐมนตรี เกี่ ยวกั บการรายงานสรุ ปผล ว ๒๗๙/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
การด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของส่ ว นราชการ ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๗พฤษภาคม ๒๕๖๐

๙๐

การด้ า เนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด
การด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๙ ๑๙๐๕๖/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๐ ๒๐๘๗๗/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

๙๑
๙๒

- ๑๔ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

สรุ ป ผลการประชุมคณะกรรมการขับ เคลื่ อนและเร่งรัด การด าเนินงานตาม ๑๙๐๗๖/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
นโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็น
การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกระจาย
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า
๙๓

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
๑๙๖๕๑/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
๒๐๕๘๗/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]
๒๑๔๙๗/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๙๓
๙๓
๙๔

๒๒๑๕๘/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๙๔

ว ๓๒๒/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]
๒๒๒๘๑/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

๙๔
๙๖

๒๐๓๗๗/๖๐ [๑๓/๐๖/๒๕๖๐]

๙๖

ว ๓๑๖/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]

๙๖

๒๑๓๕๗/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]

๙๘

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ไขปัญหา ๑๙๑๐๗/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของไทย

๙๘

ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ความคืบ หน้าการดาเนิน งานด้า นการปฏิรูป ประเทศระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๐
ความคืบ หน้า การดาเนิน งานด้า นการปฏิรูป ประเทศระหว่างวัน ที่ ๒๐-๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การดาเนิน การเกี่ย วกับ ข้อ เสนอแนะเพื่อ การขับเคลื่อ นการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การเช่ารถยนต์
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสานักงาน ป.ป.ส.

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการติดตามการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่ม ศักยภาพหน่วยงานที่มี หน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ

- ๑๕ เรื่อง
๑๑.๔ น้ า เ ทคโนโล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ควา ม รู ้ ท า ง
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เ พื่อเร่งรัด การด้า เนิ นคดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
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
การจัดท้าร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ

เลขที่ ส.ยืนยัน

แนวทางการจัดทาร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว ๒๘๓/๖๐ [๐๖/๐๖/๒๕๖๐]
(เพิ่มเติม)
การรายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ากฎหมายและ ๒๑๒๔๙/๖๐ [๒๐/๐๖/๒๕๖๐]
การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี

หน้า

๙๙
๙๙

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
การติดตามผลการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว ๓๒๐/๖๐ [๒๗/๐๖/๒๕๖๐]

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนีจะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านัน 

๑๐๐

- ๑๖ -

สารบัญ
ภาคผนวก : ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมกำรประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทของวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมลักษณะของกำรเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมำย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและด้ำนหลักกำรพัฒนำ
๗.๑ จำแนกตำมนโยบำยแต่ละข้อ
๗.๒ จำแนกตำมด้ำนหลักกำรพัฒนำ
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมพื้นที่ที่ดำเนินกำร
๙. คณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
๑๑. กฎหมำยประเภทต่ำง ๆ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ตำรำงอักษรย่อ

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๕

๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดาเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการทาคุณงามความดีและราลึกถึง "ศาสตร์แห่งพระราชา" ให้สามารถดาเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงิน
มูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๔
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดเงื่อนไขให้เอกชนต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จัดทาแผนบริหารจัดการจราจรและการสัญจร การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนในบริเวณดังกล่าว
เสนอกรมธนารัก ษ์แ ละกระทรวงการคลังพิจ ารณา รวมทั้งให้นารายได้ที่เหลือ จากการดาเนิน โครงการฯ หลังหัก ค่าใช้จ่า ย
ไปดาเนินการเชิงสังคมโดยมิให้นามาแบ่งปันกัน ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงบประมาณที่เห็นควรคานึงถึงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกากับดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเข้มงวด และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดที่รัฐและประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ โดยดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) วางแผนการบริหารจัดการโครงการฯ ภายหลังจากสัญ ญาที่ให้เอกชน
ร่วมลงทุนสิ้นสุดลง เพื่อให้การดาเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้หอชมเมือง
กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑

การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณา
กาหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแผนการบริหารจัดการการก่อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นดาเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปั ญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อ าจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิ ดชอบ ว่ามีปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคล อง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้โดยเร็วต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการสารวจและศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่นา้
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้สาหรับการระบายน้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงบประมาณเร่งรัด
ดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ดาเนินการ
เพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้สานักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
๔.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการที่ ต้องใช้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถจ้าง
แรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้สร้างการรับรู้
ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่อง แนวทางการนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพาราสารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา โดยให้เร่ง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสม
๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ในการดาเนินโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้นายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว เพื่ออานวยประโยชน์ในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดาเนินการขับ เคลื่อนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เช่น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบส่งน้าและ
กระจายน้า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการเพื่อการทางานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดับกากับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ บ.ย.ศ.) และ
ให้ปฏิบัติตามกรอบการทางานของ บ.ย.ศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนาเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใดติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกากับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้นาเรื่องเสนอคณะกรรมการ บ.ย.ศ. พิจารณาต่อไป
๓.๒ ตามที่ น ายกรัฐ มนตรีได้ มี ข้ อสั่งการให้ สานั กงานสภาความมั่น คงแห่งชาติเป็ นหน่ว ยงานหลักร่วมกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตารวจ โดยให้ครอบคลุม
๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและระบบ
การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
(๓) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร และ (๖) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้นาเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สานักงานตารวจแห่ งชาติดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) ด้านองค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ระบบงบประมาณ อานาจหน้าที่ (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติ
หน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบงานสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย (๓) ด้านบุคลากร เช่น ระบบการแต่งตั้ง/โยกย้าย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มี
การกล่าวหาว่ามีการหาผลประโยชน์และการทุจริตในการดาเนินโครงการของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีผลการสอบสวนที่ชัดเจนภายใน ๑ เดือน
๓.๔ ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้กลยุทธ์ในการปิดล้อมและตรวจค้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
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๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้ไขจากร่างที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีหลักการสาคัญในการป้องกันมิให้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวง
แรงงานและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๒๔ ตามข้อสังเกต
ของกระทรวงแรงงาน และมีการปรับแก้ไขมาตรา ๘๑ ตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และ
ให้ดาเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในเรื่องนี้
๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมีการชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและทาความเข้าใจถึงความจาเป็นและสาระสาคั ญ ของ
การปรับปรุง โดยเฉพาะการปรับปรุงนิยาม หลักเกณฑ์ และบทลงโทษต่าง ๆ รวมทั้งแผนการตรากฎหมายลาดับรองตามร่ าง
พระราชกาหนดฯ และแนวทางการปรับตัวของชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจประมงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ
เตรียมความพร้อมสาหรับการปรับตัวก่อนมีการบังคับใช้พระราชกาหนดฯ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง (Fishing Vessel Behavior Analysis
Cooperation Project) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับ Satellite
Applications Catapult ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบติดตามเรือประมง และกลุ่ม Shrimp Sustainable
Supply Chain Task Force ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นาเข้าและส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ของโลก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
Pew Charitable Trusts ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ
ในการพัฒนาการดาเนินงานด้านการควบคุมเฝ้าระวังการทาประมง (MCS) เพื่อให้ผู้นาเข้าสินค้าประมงของไทยมั่นใจได้ว่าสินค้า
ประมงที่ส่งออกจากประเทศไทยไม่ได้มาจากการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของกรมประมงจะได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากระบบ Eye on the Seas ที่ผสานการติดตามด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม ภาพถ่ายทางอวกาศ ฐานข้อมูล
เรือประมง ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และข้อมูลสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และตรวจสอบกิจกรรม
การประมงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
๒. กรมประมงและ Satellite Applications Catapult ได้กาหนดกลุ่มเรือตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรของ
เรือประมงไทยและกลุ่มเรือในห่วงโซ่อุปทานของสมาชิก Shrimp Sustainable Supply Chain Taskforce ซึ่งกลุ่มเรือตัวอย่างนี้
จะถูกวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินเรือและผลผลิตปลาที่จับได้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และนาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ต่อ
เพื่อให้สามารถกาหนดรูปแบบและวิธีตรวจสอบการทาการประมงของเรือประมงซึ่งใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้ชัดเจน โดยเจ้าของ
เรือประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ให้ความยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
๓. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ สามารถคัดกรองเรือประมงจากพฤติกรรมการทา
ประมงฝ่าฝืนกฎหมายได้ จึงอาจทาให้เรือประมงบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการฯ ถูกคัดกรองว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายและอาจ
ถูกดาเนินคดีโดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามเรือหรือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจับกุมเรือประมงเหล่านั้นต่อไปได้

๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การขยายระยะเวลาการอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรและการทางานของแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้าจนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มีจานวนแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้าที่ได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตทางานแล้วทั้งหมด ๓๓,๘๖๗ คน
และ ๕๙,๒๒๒ ตามลาดับ และโดยที่แรงงานที่ได้รับใบอนุญาตทางานทั้งหมดจะต้องเข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ซึ่งแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติจะได้รับอนุญาตทางานต่อไปอีก ๒ ปี ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เมื่อครบกาหนด
การอนุญาตแล้ว แรงงานต้องกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหากประสงค์จะเข้ามาทางานให้กลับเข้ามาทางานตามบันทึก
ความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
๒. ผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่
๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีจานวนแรงงานเดินทางออก(กลับภูมิลาเนา) จานวน ๑๔๐,๖๕๕ คน และมีจานวนแรงงานเดินทาง
กลับเข้ามาในประเทศไทย จานวน ๑๔๑,๕๒๐ คน ซึ่งผลสารวจความพึงพอใจการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว
เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๐ ผลปรากฏว่าแรงงานต่างด้าวพอใจกับ
นโยบายและการอานวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง และกลับเข้ามาทางานในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วย
การควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย
ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมฯ มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ การหารือความร่วมมือในอนาคต การสร้างความตระหนัก การควบคุม
ยาเสพติดตามแนวชายแดน และเห็นพ้องถึงความจาเป็นในการร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และรับทราบเรื่องต่าง ๆ
เช่น ปัญหาการใช้ การลักลอบค้ายาเสพติดในอนุภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น ผลการดาเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาค
เพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ ๙ เป็นต้น รวมทั้งเห็นชอบการเริ่มดาเนินมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเฉพาะประเทศที่มี
ความพร้อมก่อน ซึ่งได้แก่ กัมพูชา จีน เมียนมา และไทย
๒. ผลการหารือทวิภาคีระหว่างไทยและสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC) ที่สาคัญ ได้แก่ UNODC จะปรับแผนงานในภูมิภาคให้สอดคล้องกับเอกสาร
ผลลัพธ์จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (UNGASS 2016) และผลการหารือ
ทวิภาคีระหว่างไทยกับลาว เมียนมา และกัมพูชา เช่น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล การดาเนินงานของโครงการแม่น้าโขง
ปลอดภัย ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทาลายเครือข่ายการค้า
ยาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทาลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) จานวน ๒๐ ล้านบาท
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอานาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และ
กิจการภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุ ดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการยุติแหล่งผลิตและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน
แต่ละประเทศ (หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้าน) เพื่อให้มีการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ตามที่ได้รับจัดสรร
๑.๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอานาจอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณของ
โครงการฯ ให้กับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อนาไปสนับสนุนสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา
(หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และอนุมัติ
ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) มอบวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดหาให้แก่หน่วยงานกลาง
ด้านยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๗ เป็นกรณีพิเศษ
๒. ให้ ก ระทรวงยุติธ รรมรั บความเห็น ของกระทรวงการต่า งประเทศและส านั ก งบประมาณเกี่ ยวกั บแนวทาง
การดาเนินโครงการฯ สาหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปี ๒๕๖๐ ซึ่งสานักงาน ป.ป.ส. จะนางบประมาณฝากกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อให้อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด ณ กรุงย่างกุ้ง เบิกจ่ายจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น ให้สานักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือแจ้งเรื่องการโอนงบประมาณดังกล่าวอย่างเป็นทางการและประสานงานใกล้ชิด
กับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ขั้นตอนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ควรดาเนินการ
ตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือยกเว้นผ่อนผัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การดาเนินการ
โครงการดังกล่าวจะต้องคานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ในส่วนของการมอบพัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดหาให้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น ให้
กระทรวงยุติธ รรม (สานัก งาน ป.ป.ส) ดาเนิน การขออนุมัติ ย กเว้น การปฏิบัติต ามระเบีย บสานัก นายกรัฐ มนตรีฯ ดังกล่า ว
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม
มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบิ กจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๕๙๙,๙๑๑,๐๗๑ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ประกอบด้วย
(๑) โครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวม ๒ โครงการ จานวน ๒๐,๘๖๑,๗๐๐ บาท (๒) โครงการตาม Road Map
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รวมทั้งงานขับเคลื่อนภารกิจของ
สานักงาน คปต. ส่วนหน้า และสานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)
รวม ๖ โครงการ จานวน ๕๕๓,๕๐๘,๐๐๘ บาท และ (๓) งานขับเคลื่อนภารกิจของสานักงาน คปต. ส่วนหน้า และ สล.คปต.
(ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน) จานวน ๒๕,๕๔๐,๓๖๓ บาท
๒. ให้ คปต. ติด ตามและประเมินผลการดาเนิน โครงการต่าง ๆ อย่า งใกล้ชิด และหากโครงการ/กิจกรรมใด
สามารถลดภาระและกาลังคนภาครัฐโดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการแทนได้ ก็ให้ดาเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวด้วย

๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การขออนุ ญ าตเข้า ใช้พื้นที่ ป่ า ชายเลนตามมติ คณะรั ฐมนตรี เพื่ อสนับ สนุนธุ รกิจ ประมงพื้ นบ้ า นจัง หวัดปัตตานี
ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ (เรื่อง การจาแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ (เรื่อง รายงานศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและ
ปะการังของประเทศ) และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการ
พื้นที่ป่าชายเลน) เพื่อนาพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จานวน ๓ ไร่ ไปสนับสนุนธุรกิจประมงพื้นบ้าน
จังหวัดปัตตานีตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามที่ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ และให้ ศอ.บต. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
คมนาคมที่ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การดาเนิน
โครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า) รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ในการขออนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า และการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ไปดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้ ศอ.บต. ดาเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้ วยการปลูกและบารุงป่าชายเลน
ทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดาเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นต้ อง
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและบารุงป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ให้แล้วเสร็จ
ก่อนดาเนินโครงการต่อไป

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของ
ประเทศในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ ามาทางานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณา
กาหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
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๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแผนการบริหารจัดการการก่อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคี ยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นดาเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อาจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ว่ามีปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคลอง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้ นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้โดยเร็วต่อไป
๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่ อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการสารวจและศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่นา้
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้สาหรับการระบายน้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงบประมาณเร่งรัด
ดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ดาเนินการ
เพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้สานักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีชอ่ งทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
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(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคาเชิญของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมา ซึ่งเป็นการเยือนครั้งสุดท้ายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ประธานสภาซีเมค ก่อนส่งมอบตาแหน่งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ในเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. การเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมา ซึ่งฝ่ายเมียนมา
ได้กล่าวถึงจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติที่ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดทากฎหมายการศึกษา รวมทั้งจะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เช่น การอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพั ฒนาครู การพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา การศึกษาแนวทาง
การจัดตั้งสมาพันธ์สหภาพนักเรียน/นักศึกษาจากไทย เป็นต้น ส่วนไทยมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้าน
สะเต็มศึกษา และศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซี มีโอ โดยจะนาเรื่องเสนอต่อที่ประชุม
สภาซีเมค ครั้งที่ ๔๙ ต่อไป ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างคิดวิเคราะห์ และการสนับสนุน
การเข้าถึงทางการศึกษาผ่านดาวเทียม และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของ
ซีมีโอ
๒. ข้อสังเกตเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเพื่อการพัฒนา
การศึกษาที่มีคุณภาพ (๒) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ -เอกชน-ประชาสังคมในการจัดการศึกษา (๓) การสนับสนุน
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา และ (๔) การให้ความสาคัญและการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันด้านประวัติศาสตร์และความรู้
พื้นเมือง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับภูฏาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในการจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับภูฏาน โดยจะเป็น
การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและภูฏานโดยเฉพาะด้านการกีฬา มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ (๑) การแลกเปลี่ยนกิจกรรมและ
บุคลากรทางด้านการกีฬาระหว่างกัน อาทิ โครงการด้านเยาวชนกีฬ า โครงการสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอน (๒) ส่งเสริมกีฬา
ระหว่างกัน อาทิ การฝึกกีฬาและการเตรียมตัวทางกายภาพ การกีฬา สมรรถภาพทางกายและการพลศึกษา การบริหารและ
การจัดการด้านกีฬา (๓) แลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรมเยาวชน และ (๔) ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทักษะ ประสบการณ์ เทคนิค
และความรู้ระหว่างกัน โดยจะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในโอกาสเยือนภูฏานอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ
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๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลัก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
(เพิ่มเติม) จานวน ๖ เรื่อง และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จานวน ๕ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ได้แก่
๑.๑ ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๓ เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ภูเขา และน้าตก
๑.๔ ร่างยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.๕ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ของกรมทางหลวง
๑.๖ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนอาเภอ
หล่มสัก-แยกอาเภอคอนสาร ของกรมทางหลวง
๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้แก่
๒.๑ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิท (สุขุมวิท ๘๑-สาโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สาโรง-สมุทรปราการ)
ของกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการ) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาคารจอดรถ
เป็นลานจอดรถ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๒.๒ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ครั้งที่ ๒ (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยฯ) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ตาบลวังจุฬา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน
เครื่องที่ ๑-๒) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒.๔ การขอเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสมทบเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๕ การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สมาพันธรัฐสวิส ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สมาพันธรัฐสวิส ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมการหารือโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมประจาปีสมัยที่ ๒๐
ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ( Commission on Science and
Technology for Development) โดยไทยได้ประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ว่าด้วย
การลดความยากจนในภาพรวมระดับประเทศ
๒. การหารือและเยี่ยมชมองค์ การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire :
CERN)) ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ร่วมมือกับ CERN ในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัย และพัฒนาการประยุกต์เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน
ทางตรง เพื่อประยุกต์ด้านเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์
๑๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓. การหารือและเยี่ยมชมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management
Development : IMD) โดยไทยได้หารือกับ IMD เกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจไทยโดยใช้นวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๔. การหารือและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเนสท์เล่ (Nestlé Research Center) โดยไทยได้เชิญชวนให้เนสท์เล่ข ยาย
การลงทุนในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และเนสท์เล่แสดงความสนใจและจะมีการหารือในรายละเอียดต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง : Thailand-Hong Kong-Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road”
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้
ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : Thailand-Hong Kong-Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road”
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ได้ดาเนินการจัดงาน
สัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครเซี่ยงไฮ้ และสร้างความมั่นใจในการเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC)
๒. งานสัมมนาฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การกล่าวปาฐกถาพิเศษของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงาน
เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับ HKTDC การหารือธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการ
ฮ่องกง พร้อมทั้งการให้ข้อมูลด้านการค้าการลงทุน และการนาคณะนักลงทุนจากฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
ณ ทาเนียบรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ในส่วนของการเสริมสร้าง
อาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเร่งปฏิบัติตามพันธกรณีอาเซียนที่มีอยู่ การจัดระบบความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการชายแดน การดาเนินมาตรการทางด้านการพัฒนาควบคู่กับการต่อต้านการก่อการร้าย การรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ การรักษาความสมดุลในการดาเนินความสัมพันธ์กับมหาอานาจ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
การส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การสร้าง ASEAN Branding สาหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro SMEs) การเร่งสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อทั้งภายในอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ
การอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน การเร่งความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ( RCEP) การส่งเสริม
ความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน การดาเนินการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบ การส่งเสริมการค้าเสรี
ระหว่างกันในอาเซียน เพื่อมุ่งที่จะเพิ่มการค้าภายในระหว่างกันให้มากขึ้น การดาเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของ
ราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่ งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ บรรลุผล ที่ผู้นาอาเซียนลงนามในการประชุมครั้งนี้
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับข้อสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประเด็นการเจรจาจัดทาความตกลง
RCEP ควรดาเนินการอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของท่าทีไทยที่ประมวลผลร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม รวมทั้งคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๒
nd
(2 IORA Blue Economy Ministerial Conference) ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไปตามตารางติดตามผลการประชุม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ซึ่งรัฐมนตรี/ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกที่ประชุมรับรองปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration
on the Blue Economy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคทะเลอย่างยั่งยืน และครอบคลุมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ผ่านการพัฒนาสาขาที่สาคัญของเศรษฐกิจภาคทะเลของ IORA
และการจัดตั้งคณะทางานด้านเศรษฐกิจภาคทะเล (Working Group on Blue Economy) เพื่อกาหนดแผนงานและโครงการ
ที่ชัดเจน รวมทั้งข้อเสนอของไทยที่ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพิจารณาจัดทา Master Plan on Blue Economy เพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการที่เป็ นรูปธรรมเพื่อ ขับเคลื่ อนการพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมอย่างยั่งยื นขอ ง IORA ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การแต่งตั้งผู้มีอานาจ (Designated Authority) สาหรับกองทุน Green Climate Fund ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. แต่งตั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทาหน้าที่เป็นผู้มีอานาจ (Designated Authority)
สาหรับกองทุน Green Climate Fund ของประเทศไทย
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้มีอานาจ
(Designated Authority) สาหรับกองทุน Green Climate Fund ของประเทศไทย
๓. เห็นชอบต่อกระบวนการพิจารณาโครงการฯ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบหมาย
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดทากฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรูปแบบ
วิธีการอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องกาหนดหรือบัญญัติขึ้นภายในประเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นผู้พิจารณาโครงการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน Green Climate Fund
ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการต่อไป
๔. กาหนดชื่อกองทุน Green Climate Fund เป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนภูมิอากาศสีเขียว”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีประเด็นที่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมหลายประการ ซึ่งถือเป็นการฉลองการครบรอบ ๑๓๐ ปี
ของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นได้ตอบรับที่จะเป็นหุ้นส่วนสาคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ระบบราง โดยเฉพาะเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic : EWEC)
การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งให้คามั่นที่จะผลักดันให้มีการเยือนไทยของคณะภาคเอกชน
ญี่ปุ่นในปีนี้ โดยมีการลงนามเอกสารความร่วมมือในระดับรัฐมนตรี และระดับหน่วยงาน ซึ่งรัฐมนตรีและผู้แทนด้านเศรษฐกิจของไทย
ได้หารือในรายละเอียดกับรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นในห้วงการเยือนครั้งนี้ด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติตามผลการเยือนดังกล่าวให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับ
การลงทุน หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้พร้อมสาหรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะ
พิจารณาตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยได้ตรงกับความต้องการของตน เช่น พื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ในกรณีที่นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการประชุม การเจรจา การมอบอานาจให้แก่ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม /เจรจา หรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการลงนามหรือการรับรองเอกสารในที่ประชุมด้วย ให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้ าของเรื่อ งจัดส่ งเอกสารที่เกี่ย วข้ อ งกั บเรื่ อ งดั งกล่า วมาพร้อ มกับ หนั งสือต้ นเรื่อ งให้ ชัดเจน ครบถ้ว น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
๑๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ (Agreement between
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Kazakhstan on Exemption
from Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports) เพื่อช่วยอานวยความสะดวก ใน
การเดินทางของเจ้าหน้าที่การทูตและข้าราชการของทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือนและการประสาน
ราชการระหว่างกัน โดยจะเป็นการช่ว ยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว วิชาการ และวัฒนธรรมต่อไป ทั้งนี้ จะมีการลงนามในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี (Joint
Commission on Bilateral Cooperation : JC) ไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงอัสตานา
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามเพื่อให้
ความตกลงฯ
๑.๔ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อให้ความตกลงฯ
มีผลบังคับต่อไป
๑.๕ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๓
(Draft Agreed Minutes of the 3 rd Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Government
of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Kazakhstan) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์สาคัญของ
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๓ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน
มีสาระสาคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านการเมือง (๒) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (๓) ความร่วมมือ
ด้านสุขภาพและการพัฒนาสังคม (๔) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการกีฬา (๕) ความร่วมมือทางวิชาการ (๖) ความร่วมมือ
ด้านข้าราชการพลเรือน และ (๗) ความร่วมมือด้านกฎหมาย
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๓
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๓ โดยไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปรับถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
กิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร หลังคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้มีการลงนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร หลังคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้มีการลงนาม โดยได้ปรับถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และฝ่ายบาห์เรน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ลงนามทั้ง ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอาหรับ ได้จัดแปลให้มีความหมาย
ตรงกัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะ
รัฐเจ้าของท่า ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและปารีสว่าด้วยการตรวจ
และควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า ครั้งที่ ๓ (Third Joint Ministerial Conference of the Paris and Tokyo Memoranda
of Understanding on Port State Control) ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศแคนาดา
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถ้อยแถลงสรุปว่า ประเทศไทยได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :
IMO) และได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือของ IMO ซึ่งเป็นมาตรการหลักด้าน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention : MLC)
ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และประเทศไทยจะสนับสนุนการดาเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป
๒. ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาร่วมระดับรัฐมนตรีของการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียว
และปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า ครั้งที่ ๓ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมลงนามด้วย
๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับรัฐมนตรีขนส่งจากประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
เวียดนาม ญี่ปุ่น โดยได้เน้นย้าที่จะสานต่อความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต และได้ขอรับการสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ ในการสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO ของประเทศไทย สาหรับวาระ ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ทั้งนี้ รัฐมนตรีขนส่งเปรูยินดี
สนับสนุนประเทศไทยในการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบรายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐ อิส ราเอล ของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐอิสราเอล ในประเด็นความร่วมมือ
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทย ความร่วมมือด้านการจ่ายค่าชดเชยสาหรับแรงงานไทยที่ครบสัญญาจ้างและเดินทางกลับ
ความร่วมมือด้านการคุ้มครองแรงงานไทยในอิสราเอล และการขยายตลาดแรงงานไทยและการกลับเข้าไปทางานของแรงงานไทย
ในอิสราเอล พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและคึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอล ณ สถาบันการฝึกอบรมทางการเกษตร
นานาชาติของอิสราเอล (Arava International Center for Agriculture Training : AICAT) รวมทั้งการประชุมระดับอธิบดี
ระหว่างอธิบดีกรมการจัดหางาน และหน่วยงานประชากร และตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย รัฐอิสราเอล (Population
and Immigration Authority : PIBA) ในประเด็นปัญหายาเสพติดของแรงงานไทย การจัดให้แรงงานไทยได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปีระหว่างการทางานในรัฐอิสราเอล กลไกการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกละเมิดสิทธิประโยชน์ตามสัญญา
จ้างและกฎหมาย การทบทวนการขยายเพดานในการหักเงินค่าที่พักจากแรงงานต่างชาติ และการกาหนดมาตรการให้นายจ้าง
จ่ายเงินค่าชดเชย (Severance pay) แก่แรงงานไทยก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒๓) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งผลการหารือทวิภาคี และการดาเนินการต่อเนื่องจาก
การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) เป็นผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมฯ
๑.๒ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางสรุปประเด็นสาคัญและหน่วยงาน
รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณากาหนดท่าทีและเป้าหมายการดาเนินงาน
ของไทยร่วมกับเอเปคอย่างใกล้ชิด เช่น การกาหนดวิสัยทัศน์เอเปคหลังปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) การอานวยความสะดวกพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากต่อไปจะมีการเจรจาลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อม
ในกรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เห็นควรให้ไทยเข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวก็ต่อเมื่อเป็นการเจรจา
ที่ให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดของ WTO เข้าร่วมเท่านั้น โดยไม่สนับสนุนการเจรจาในแบบความตกลงหลายฝ่าย (Plurilateral
Agreements) และเห็นควรส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของไทย เพื่อติดตามและกาหนดท่าทีของไทยในประเด็น
การค้าการลงทุนที่เอเปคให้ความสาคัญ อาทิ การค้าบริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในห่วงโซ่มูลค่าโลกของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ควรจัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและติดตามผลที่มีความชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และสนับสนุนให้มีการดาเนินการของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The High-level Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับ
รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส 3R (Reduce Reuse Recycle : 3R) ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The High-level
Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการ
พิจารณาค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้มีความประหยัดและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดประชุมในส่วนที่ประเทศไทยรับผิดชอบ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความจาเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๑ เห็นชอบกรอบท่า ทีข องไทยในการด าเนิ นงานความร่ วมมื อด้า นดินต่ อ ที่ประชุมสมั ชชาความร่ ว มมื อ
ทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership Plenary Assembly : GSP PA) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีสาระสาคัญมุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และกาหนดแนวทางการจัดทาความร่วมมือร่วมกันในระดับภูมิภาค
และนานาชาติที่ประเทศสมาชิกมีศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งรับทราบองค์ประกอบของคณะผู้แทนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
๑.๒ เห็นชอบให้คณะผู้แทน (ฝ่ายไทย) เจรจากับผู้แทนประเทศสมาชิกและ GSP บนพื้นฐานของท่าทีของไทย
ในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๕
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการเสนอท่าทีของไทยดังกล่าว แม้จะเป็นโอกาสที่ไทยสามารถแสดงบทบาทนาในเวทีระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลดิน และการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมต่าง ๆ มาปรับใช้ขับเคลื่อนด้านทรัพยากรดิน
ในประเทศ แต่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จึงควรดาเนินการความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil
Partnership : ASP) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ
ของประเทศ รวมทั้งต้องคานึงถึงข้อผูกพันที่เกิดจากการที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายและคณะทางานต่าง ๆ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กับกรมปศุสัตว์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
กับกรมปศุสัตว์ มีสาระสาคัญเป็นการให้กรมปศุสตั ว์จัดการประชุมผู้ประสานงานกลางทางด้านทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ของภูมภิ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ณ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ โดยกรมปศุ สั ต ว์ จ ะต้ อ งด าเนิ น การต่ า ง ๆ เช่ น การจั ด ห้ อ งประชุ ม การเชิ ญ
ผู้ประสานงานกลางจากชาติต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเข้าร่วมประชุม การจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก และอาหาร
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม การจัดให้มีการทัศนศึกษาครึ่งวัน และการจัดทารายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ โดย FAO จะจ่ายเงิน
ให้กรมปศุสัตว์เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวเป็นจานวนเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๑.๒ เห็ น ชอบให้ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ ล งนาม
ในบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อให้การดาเนินการลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงและการดาเนินการจัดประชุมผู้ประสานงานกลางว่าด้วย
การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. หากมีความจาเป็นต้อ งแก้ไขปรับ ปรุงบัน ทึ กข้ อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ ขัดกั บหลัก การที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบั จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปรับรูปแบบและถ้อยคาของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตเพื่อขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ของ
สถานีวิทยุเสียงอเมริกา และเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้น
โดยที่ร่า งหนังสือ แลกเปลี่ย นทางการทูต ของฝ่า ยไทยลงนามโดยรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการต่า งประเทศ แต่ห นังสือ ของ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทยมีรูปแบบเป็นหนังสือกลางไม่มีการลงนามจึงมีสถานะไม่เท่าเทียมกับหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทยจึงได้ปรับรูปแบบและถ้อยคาของหนังสือ
๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ดังกล่าวให้เป็นหนังสือที่ลงนามโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทยถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อให้มีสถานะที่เหมาะสมและเท่าเทียมกับหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเนื้อหา
และสาระสาคัญของการขยายอายุความตกลงฯ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของฝ่ายไทยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้ว ส่งผลให้การขยาย
อายุความตกลงฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๐ และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่
๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของอาเซียน+๓
และการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ADB และไทย เช่น การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบผสมผสาน การสนับสนุนให้ไทย
เป็นศูนย์กลาง ADB ประจาภูมิภาค และการวางแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ ADB ซึ่งอาจมีผ ลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย
ในอนาคต รวมทั้ ง ก าหนดวั น และสถานที่ ส าหรั บ การประชุ ม ประจ าปี ส ภาผู้ ว่ า การ ADB และการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและผู้ว่า การธนาคารกลางอาเซีย น+๓ ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐ ฟิลิป ปิน ส์ และสาธารณรัฐฟิจิ
ตามลาดับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยสาระสาคัญของการเยือน ได้แก่ (๑) การลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม [Illegal, Unreported
and Unregulated (IUU) Fishing] ระหว่ า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แ ห่ง ราชอาณาจัก รไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้
และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (๒) การประชุมหารือความร่วมมือ
ด้านการเกษตรกับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุน
การต่อต้านการทาประมง IUU ระหว่างกัน การสนับสนุนและผลักดันการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตรของ
ทั้งสองประเทศ และการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งที่ ๑๗ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ (๓) การประชุมหารือความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน การบริหาร
จัดการน้า และ (๔) การประชุมหารือความร่วมมือด้านสหกรณ์กับผู้บริหารของสหกรณ์การเกษตรฟุเอะฟุกิ ณ จังหวัดยามานาชิ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนาผ่านไปยัง
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกและห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ต้องห้ามส่งออกและห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ที่ ๒๓๓๙ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ว่าด้วยการต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางตามที่ระบุไว้ในข้อมติฯ ที่ ๒๒๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ตลอดจนข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องออกไปอีก ๑ ปี โดยให้มีผลบังคับใช้
จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทาความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตร
กฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law)
ประจาปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทาความตกลงระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสาหรับการฝึกอบรม
หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law)
ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสาคัญ เช่น การให้เอกสิทธิ
และความคุ้มกัน การอานวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รวมถึง
เปิดโอกาสให้ขยายระยะเวลาครอบคลุมการจัดการฝึกอบรมฯ ในปีต่อ ๆ ไปที่กรุงเทพมหานคร
๑.๒ ให้นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานา จเต็ม
(Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
๒. หากมี ค วามจาเป็ นต้อ งปรับเปลี่ยนหนั งสือ แลกเปลี่ยนฯ ในส่ ว นที่ ไม่ ใ ช่สาระสาคัญและไม่ ขัด กับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินภารกิจดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศที่ได้เสนอตั้ง
งบประมาณรองรับไว้แล้วในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวให้ดาเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

การลดความเหลือ่ มล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง แผนพัฒนากาลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนพัฒนากาลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดทา
แผนพัฒนากาลังคน ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดทา กากับดูแล รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เป็นแผนพัฒนา
จาแนกความต้องการกาลังคนตามตาแหน่งงานของจั งหวัด โดยได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน ๕ ปี มีความต้องการแรงงาน
เป้าหมายซึ่งกาหนดโดยภาคอุตสาหกรรม จานวนรวม ๕,๐๒๑,๐๔๐ คน แบ่งเป็นแรงงานภาคการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยผลิตกาลัง
แรงงานเข้าใหม่สู่ตลาดแรงงานทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ จานวน ๑,๐๑๗,๖๑๘ คน และแรงงานภาคการพัฒนา ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่พัฒนาแรงงานที่อยู่ในกาลังแรงงานอยู่แล้วให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น จานวน ๔,๐๐๓,๔๒๒ คน รวมทั้ง
ได้กาหนดความต้องการแรงงานในภาคกลุ่มอุตสาหกรรม ๑๙ กลุ่มอุตสาหกรรม จาแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุน
นโยบายการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด รวม ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยเกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์มีจานวนแรงงานเป้าหมาย
การผลิตและการพัฒนามากที่สุด และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคนรายจังหวัดฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะ
เป้าหมายการผลิตและพัฒนากาลังคนของอุตสาหกรรมอนาคต (S-Curve และ New S-Curve) เป็นการประมาณการความต้องการ
กาลังคนบนฐานโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมในอนาคต จึงควรพิจารณาศึกษา
ความต้องการกาลังคนภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมทั้ง ๑๐ อุตสาหกรรมเพิ่มเติม โดยคานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ข้อเสนอแนวทางและแผนการดาเนินงานที่กาหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้
การผลิตและการพัฒนากาลังคนสามารถรองรับความต้องการกาลังคนของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างแท้จริง เป็นต้น ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้ ก ระทรวงแรงงานเร่งจั ด ท าแผนพั ฒ นาก าลั งคนเพิ่ ม เติ ม ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ งความต้ อ งการแรงงานรองรั บ
๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยคานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แนวทาง/แผนการดาเนิน งานที่ กาหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวัน ออก รวมทั้ ง
ความต้องการแรงงานแยกตามภาค/เขตพื้นที่อุตสาหกรรม แล้วให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการที่ต้องใช้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถ
จ้างแรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึน
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ ก ระทรวงคมนาคมเร่ งรัด การด าเนิ น โครงการต่ าง ๆ ในความรั บ ผิ ด ชอบตามนโยบายของรั ฐบาล
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตาม
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๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้สร้าง
การรับรู้ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่อง แนวทางการนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพาราสารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา โดยให้เร่ง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสม
ในการดาเนินโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้นายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว เพื่ออานวยประโยชน์ในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เช่น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบส่งน้าและ
กระจายน้า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการเพื่อการทางานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดับกากับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ บ.ย.ศ.) และ
ให้ปฏิบัติตามกรอบการทางานของ บ.ย.ศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนาเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ เสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใดติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกากับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้นาเรื่องเสนอคณะกรรมการ บ.ย.ศ. พิจารณาต่อไป
๓.๒ ตามที่ น ายกรัฐมนตรีได้ มี ข้อ สั่ งการให้ สานั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ เป็ น หน่ วยงานหลั ก ร่วมกั บ
สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตารวจ โดยให้ครอบคลุม
๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและระบบ
การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
(๓) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร และ (๖) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้นาเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) ด้านองค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ระบบงบประมาณ อานาจหน้าที่ (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติ
หน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบงานสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย (๓) ด้านบุคลากร เช่น ระบบการแต่งตั้ง/โยกย้าย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มี
การกล่าวหาว่ามีการหาผลประโยชน์และการทุจริตในการดาเนินโครงการของศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีผลการสอบสวนที่ชัดเจนภายใน ๑ เดือน
๒๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓.๔ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ด้านความมั่นคงในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่ อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
ในการปิดล้อมและตรวจค้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติในหลักการการจัดทาโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ จานวน ๑๔ โครงการ
รวม ๔,๓๘๘ หน่วย วงเงินลงทุนรวม ๒,๐๕๗.๓๘๖ ล้านบาท ของการเคหะแห่งชาติ โดยแหล่งที่มาของวงเงินลงทุนและการใช้จ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในปีต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติ
เริ่มดาเนินโครงการดังกล่าวได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อาทิ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าก่อสร้างและอัตราการเช่า ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วม
ดาเนินการโครงการฯ และให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ และการบริหารจัดการโครงการ อาคารเช่าที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ การจัดทาแผนหารายได้จากอาคารเช่า
ที่ยังว่างอยู่ การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชาระ และกาหนดมาตรการป้องกันการเกิดหนี้ค้างชาระใหม่ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ นาฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็น
ปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เช่า โดยให้ความสาคัญกับผู้มีรายได้น้อยตาม
โครงการดังกล่าวเป็นลาดับแรก
๒.๒ ให้ดาเนินโครงการในลักษณะประชารัฐและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณานาอาคาร
ที่อยู่อาศัยของภาครัฐหรือเอกชนที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือไม่สามารถจาหน่ายได้มาพั ฒนาให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพ ขนาด และรูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม
และเส้นทางการคมนาคม รวมทั้งความคุ้มค่าในการดาเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
๒.๓ ให้กาหนดหลักเกณฑ์การเช่า การบริหารโครงการ และการทาสัญญาเช่าให้รอบคอบ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธิ์ต่อหรือการเก็งกาไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์
๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กากับดูแลให้การเคหะแห่งชาติดาเนินโครงการอาคารเช่า
สาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยให้การเคหะแห่งชาติจัดลาดับ
ความสาคัญและดาเนินโครงการในส่วนที่มีความพร้อมก่อน และให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้วย
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๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน
และใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมีกฎหมาย มีองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ทาให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้ พฤติกรรม และทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ (๒) การจัดระบบปกป้อง
คุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน (๓) การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย (๔) การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคล
แวดล้อม และ (๕) การสร้างความตระหนักสาธารณะ รวมทั้งให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้ม ครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยงบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี สาหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน ก.พ. ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ และสานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ อาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในส่วนราชการ โดยพิจารณาใช้อัตรากาลังที่มีอยู่เดิม ทั้งข้าราชการ
และพนักงานราชการของส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครอง ดาเนินการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชน โดยไม่เป็นการเพิ่มอัตรากาลังในภาพรวม และเพื่อให้การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ควรมีศูนย์ประสานงานในระดับจังหวัดเป็นกลไกในการปฏิบัติงานด้วย โดยใช้กลไกที่มีอยู่เดิมในระดับจังหวัดดาเนินการ
นอกจากนี้ ให้เพิ่มข้อความในบางยุทธศาสตร์ เช่น เพิ่มข้อความ “การส่งเสริมและป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและ
เยาวชนจากการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ” ในมาตราที่ ๔ ข้อ ๔.๖ จัดให้มีระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนที่ถูกกระทาความรุนแรงบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น รวมทั้งให้เพิ่มกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติป ระกาศใช้แล้ว ให้ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์พิ จารณา
ทบทวนและปรั บ ปรุ งยุ ท ธศาสตร์ ส่ งเสริ ม และปกป้ อ งคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนในการใช้ สื่ อ ออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การเยี ยวยาด้ านการเงิน ตามหลั ก มนุ ษ ยธรรมให้ แ ก่ ผู้ได้ รับ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามรุน แรงทางการเมื อ ง
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สาหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง)
๑.๒ ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็น ดังนี้
“ข้อ ๓.๒ การจ่ายเงินเยียวยาอื่น ๆ (๑) เงินยังชีพรายเดือน ให้บุตรผู้เสียหายกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพที่กาลังศึกษาอยู่มีสิทธิได้รับ
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรก แต่ทั้งนี้จากัดอายุไม่เกิน ๒๕ ปี โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นผู้เบิกจ่ายเงิน (๒) เงินทุนการศึกษารายปี ให้เด็กกาพร้าหรือเด็กที่ ได้รับผลกระทบเนื่องจากบิดา มารดา หรือผู้มี

๒๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

อุปการะเสียชีวิต/ทุพพลภาพที่กาลังศึกษาอยู่มีสิทธิได้รับจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรก แต่ทั้งนี้จากัดอายุไม่เกิน
๒๕ ปี โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน”
๑.๓ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๕ รวมทั้งเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน
ตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๘ กันยายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เป็นผู้ดาเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณโดยตรงต่อไป
๒. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้ องตรวจสอบผู้มี สิท ธิได้รั บ การเยี ยวยาให้ ชัด เจนว่าเป็ นผู้ ที่ ได้ รับผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ความรุน แรงทางการเมื อ ง
ตามหลั กเกณฑ์อ ย่างแท้ จริงและยังไม่ เคยได้รับ การเยียวยามาก่อ น ทั้งนี้ ในการจ่ ายเงินเยียวยาให้จั ดทาหลักฐานการรับเงิน
ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่ยุติว่าจะไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ในอนาคตอีก
๓. ให้ สานั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรัฐ มนตรีร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของ
มติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง เช่น มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหมดความจาเป็นแล้ว
ก็ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกต่อไป
๔. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการจัดทากฎหมายหรือระเบียบ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ที่ครอบคลุมในทุกกรณี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการ
ทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลกรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเงินดารงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ กรณีค่าจัดการศพ ให้ความช่วยเหลือแก่วีรชนในกรณีที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ให้ความช่วยเหลือเงินดารงชีพแก่วีรชนและญาติวีรชนในอัตราเดียวกัน โดยให้ความช่วยเหลือในอัตรา
รายละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต
๒. ในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทาหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าว
ให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่ยุติว่า จะไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ในอนาคตอีก สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะใช้เพื่อการนี้ให้เป็นไปตามความเห็ น
ของสานักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ รายการเงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
และขอทาความตกลงรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และเสนอให้จัดทาโครงการสารวจข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงทะเบียนฯ มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๔,๑๘๐,๓๓๖ คน โดยอยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูลและตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจะเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๒ เห็นชอบในสาระสาคัญของโครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจสภาพความเป็นอยู่
และความต้องการสวัสดิการจากภาครัฐของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งครอบคลุมผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ และมอบหมาย
ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานจัดทาโครงการสารวจฯ และประสานกับ
สานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกต
ของสานักงบประมาณ สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นว่า
นักศึกษาผู้สารวจข้อมูลควรมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่จะทาการสารวจเป็นหลัก ซึ่งจะทาให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่
ในการสารวจ อีกทั้งควรพิจารณาจัดทาแบบสารวจให้ครอบคลุมข้ อมูลที่เหมาะสมตามความจาเป็น เพื่อให้รัฐบาลมีฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องครบถ้วน และประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกให้กับการสารวจ
ข้อมูลประชากรในพื้นที่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญเพิ่ มเติมกับการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน และนาไปสู่การสร้างฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สมบูรณ์แบบ ตลอดจนควรมีการหารือ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านการสารวจภาคครัวเรือนในการจัดทาแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสารวจ
รวมทั้งการดาเนินโครงการสารวจควรพิจารณาถึงการได้มาของข้อมูลในระดับครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลในระดับบุคคล การพิจารณา
ถึงบริบทด้านครัวเรือนเพิ่มเติมจะช่วยลดความซ้าซ้อนในการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐได้อีกส่วนหนึ่ง ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้ ก ระทรวงการคลั งได้ รับ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีข้อมูลในการกาหนดนโยบาย
จัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม มีข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นในการติดตาม ประเมินผลในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของประเทศ และส่งเสริม
ให้นักศึกษา/นักเรียนได้เรียนรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปในอนาคต
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ทั้งนี้ ในการดาเนินการจัดทาแบบสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดหัวข้อการสารวจให้ครอบคลุมถึงประเด็น
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ ชัดเจน ครบถ้วน เช่น สภาพความเป็นอยู่ สภาพปัญหาและความต้องการพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้ภาครัฐได้ข้อมูลที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกาหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง
๒. สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการดังกล่าว ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๙๒๑,๑๖๘,๗๐๐ บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพั ฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๒๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง
การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
และประโยชน์สาธารณะของประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ลงวันที่
๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ

ภาวะสังคมไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย (๑) สถานการณ์ทางสังคม ซึ่งมี
ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สาคัญในเชิงบวกและประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง ได้แก่ การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงาน
สูงขึ้นเล็กน้อย ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ยังต้อง
เฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้าในช่วงหน้าร้อนต่อหน้าฝนพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น คนไทยมีสุขภาพจิตดี สอดคล้องกับดัชนีความสุขโลก
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังภัยของเหล้า-บุหรี่ มือสอง ภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก
และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแนวโน้มดีขึ้น การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง และยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
คดีอาญาโดยรวมลดลง อุบัติเหตุจราจรทางบกของไทยยังคงสูงในเอเชีย การร้องเรียนผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และ (๒) บทความเรื่อง
“การเตรี ย มความพร้ อ มทั ก ษะแรงงานไทยในอนาคต : กรณี ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมศั ก ยภาพ First S-Curve” ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
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๒๖

การศึกษาและการเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง แผนการดาเนิ นงาน (Roadmap) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ [สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนการดาเนินงาน (Roadmap) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มีเป้าหมาย คือ สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกาหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งเป็น (๑) แผนเร่งด่วนภายในระยะเวลา ๑ ปี (เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐)
และ (๒) แผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะเริ่มดาเนินการประเมินระยะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐ (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีเป้าหมาย คือ สถานศึกษาระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั่วประเทศ
๓๕๓ แห่ง ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอ และให้ สมศ. เร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานฯ ต่อไป
๒. ให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น ตอง) กากั บให้ สมศ. ด าเนิน การประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ของ
ระบบการศึกษาในปัจจุบันตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นผลที่เกิดกับนักเรียน ครู และผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อไป

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ซึ่งได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเหมาะสมกับเจตนารมณ์
ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือ
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. ให้ กระทรวงศึ กษาธิการรับ ความเห็ น ของส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ที่เห็น ควรกากับ ดูแล ตรวจสอบการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณ ภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

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
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้างสรรค์ งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

๒๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจาปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑๔ ผลงานซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เช่น
การรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่และสุรา การสร้างสุขภาวะให้แก่แรงงานนอกระบบ และการสร้างศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะ
ที่มีชีวิต ส่งผลให้สถานการณ์สุขภาพของประชาชนไทยดีขึ้นตามลาดับ โดยแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ ๓๒.๐๐ ในปี ๒๕๓๔
เหลือร้อยละ ๑๙.๙๐ ในปี ๒๕๔๘ สัดส่วนของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายลดลงจากร้อยละ ๙.๑๐ ในปี ๒๕๔๗ เหลือร้อยละ
๓.๔๐ ในปี ๒๕๕๗ และอัตราการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากร้อยละ ๖๖.๓๐ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๗๑.๖๐
ในปี ๒๕๕๘ หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๗ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา
๑.๒ การบริหารงบประมาณของ สสส. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพรวม ๔,๓๐๒ ล้านบาท จาแนกการใช้จ่ายงบประมาณเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ เบิกจ่ายทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
รวมค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ จานวน ๓,๘๗๖ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายในการบริหารสานักงาน ๓๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
๒. มอบหมายให้ สสส. รับข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ที่เห็นควรปรับปรุงบางประการในส่วนของการติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียน การสร้างการรับรู้ถึงวัฒนธรรมคุณธรรมในอ งค์กร
และการวางระบบก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาเพื่อนาสาเหตุมาพิจารณาปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการจัดการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อ สุขภาพ
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ (๒) สร้างความร่วมมือพหุภาคีและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางประชารัฐ (๓) สร้างความเข้มแข็งระบบบริห ารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
(๔) เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไปสู่
การปฏิบัติต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการ บยศ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา เช่น การนาร่องโครงการ
คลินิกหมอครอบครัว การบริการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) และการพัฒนางานสมุนไพรสนับสนุนการสร้าง
รายได้โดยสร้างเมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal city) จานวน ๑๓ แห่ง และเป้าหมายที่จะดาเนินการในช่วงต่อไป (ระยะเวลา
๑ ปี ๔ เดือน) เช่น (๑) การต่อยอดการดาเนินโครงการ Smart citizen (๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ (๓) การพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ และ (๔) การพัฒนาโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
๙๕๙ แห่ง เพื่อลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโรคร้อน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (๑) การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (District Health
Board : DHB) เพื่อบูรณาการและกากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ (๒) การดาเนินโครงการคลินิก
หมอครอบครัว เพื่อให้การดูแลประชาชนแบบปฐมภูมิ (๓) ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง (ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสาหรับสิทธิการรักษาพยาบาลสาหรับข้าราชการ) และสานักงานประกันสังคมหารือร่วมกันถึงแนวทาง
การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนให้แก่คลินิกหมอครอบครัวเพิ่มเติมจากในปัจจุบันที่จ่ายได้เฉพาะโรงพยาบาลที่ทาการรักษา (๔) สร้าง
แรงจูงใจให้แพทย์ ๓ สาขา ประกอบด้วย สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาระบาดวิทยา และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เพื่อรองรับ
การดาเนินโครงการคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการดูแลผู้ป่วย UCEP) โดย
การออกระเบียบเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขฉบับใหม่ และสนับสนุนความก้าวหน้า
ด้านวิชาชีพ และ (๕) ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ เพื่อดูแล
งานสาธารณสุขชายแดน งานสาธารณสุขทางทะเลและเกาะ และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กี่ยวข้อง และรับข้อสังเกตที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมาตรการการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และที่เสนอเพิ่มเติมว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่าน
การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นั้น ได้มีการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การจัดซื้อยา เวชภั ณ ฑ์ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันยาที่ผลิตในประเทศมีคุณสมบัติเทียบเท่ายาที่ผลิตจากต่างประเทศและ
สามารถจะประหยัดงบประมาณภาครัฐได้มาก เนื่องจากมีราคาต่ากว่ายาจากต่างประเทศ (ประเทศไทยมีการจัดซื้อยาทั้งหมด
คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในจานวนนี้เป็นมูลค่ายาที่นาเข้าจากต่างประเทศประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท)
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศอย่างครบวงจรและจูงใจให้ผู้ประกอบการยาจากต่างประเทศ
เข้ามาลงทุนผลิตยาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วย
๑.๒ หน่วยงานของรัฐสามารถถือปฏิบัติตามมาตรการการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิต
ในประเทศตามที่เสนอในครั้งนี้ได้ โดยไม่ถือว่าขัดต่อความตกลงระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีอยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นเรื่องความจาเป็นในการจัดหาในส่วนของภาครัฐ (Government Procurement)
๑.๓ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ประกอบการในประเทศบางส่วนเป็นผู้วิจัย พัฒนา และผลิตยา เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมิได้เป็นผู้จาหน่ายโดยตรงแต่ได้จัดตั้ง/แต่งตั้งบริษัทผู้แทนจาหน่ายขึ้นมาทาหน้าที่แทน ดังนั้น
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมผ่านทางผู้แทนจาหน่าย
เห็นควรให้ดาเนินการได้ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมของการจัดซื้อดังกล่าวเป็นกรณี ๆ ไป
ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดาเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค และความล่าช้าในการจัดซื้อดังกล่าว
๓๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๒.๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้เองในประเทศ
และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายการจัดหาในภาครัฐ (Government
Procurement) ที่สาคัญตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนัยแห่งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยใช้กับยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น รถพยาบาล อาหารทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยด้านการแพทย์และรัฐได้ให้สทิ ธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรมดังกล่าวตามที่สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ตรวจสอบคุณสมบัติและสานักงบประมาณ
ได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๒.๑ โดยวิธีกรณีพิเศษได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐
ของปริมาณความจาเป็นที่ต้องการใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒.๓ เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว (๒๓ สิงหาคม
๒๕๖๐) โดยที่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษอีกต่อไป แต่มีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะใช้กับ
เรื่องใดให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกาหนด จึงให้กระทรวงการคลังดาเนินการออกกฎกระทรวงกาหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามข้อ ๒.๑ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ตามข้อ ๒.๒ ในระหว่างนี้ให้กระทรวงการคลังเตรียมการออกกฎกระทรวงเพื่อจะสามารถ
รับช่วงไปดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องกับการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับใหม่
๒.๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการนามาตรการดังกล่าว
ไปใช้กับการจัดซื้อยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่ผลิตในประเทศด้วย
๒.๕ ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณอานวยความสะดวกและกากับดูแล
ให้การดาเนินการตามมาตรการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส หากมีปัญหาหรือการละเว้นไม่ดาเนินการในเรื่องใด ให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
๒.๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจาเป็นต้องจัดซื้อยา เวชภัณ ฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชี
นวัตกรรมผ่านทางผู้แทนจาหน่าย ให้เสนอเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมก่อนดาเนินการจัดซื้อ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการพิจารณาดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค และความล่าช้าในการจัดซื้อ
๓. ในการจั ด ซื้ อ ยา เวชภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ดั งกล่ าวให้ ห น่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ย วข้ อ งแยกวงเงิ น
งบประมาณเพื่อการนี้ให้ถูกต้อง ชัดเจน และให้สานักงบประมาณกากับดูแลให้ถูกต้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย
Medical Hub) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศู นย์กลางสุขภาพนานาชาติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
เพื่อรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. ส่วนคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ จานวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) (๒) คณะอนุกรรมการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ (๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ต่อไป
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๓๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะของสถานพยาบาลและลั ก ษณะการให้ บ ริก ารของสถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จาเป็น
ประจ าสถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และร่า งกฎกระทรวงกาหนดวิชาชี พและจานวนผู้ ประกอบวิช าชี พ
ในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการจาแนกลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล ประเภทคลินิก
การแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย รวมทั้งกาหนดให้มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
๒. ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จาเป็นประจา
สถานพยาบาล (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... มี สาระส าคั ญ เป็น การกาหนดชนิ ดและจานวนเครื่องมื อ เครื่องใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ หรือ
ยานพาหนะที่ จ าเป็ น ประจ าสถานพยาบาล ให้ ค รอบคลุ ม ถึ งคลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทย คลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
๓. ร่างกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการแก้ไขการกาหนดวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล โดยกาหนดให้มีวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบวิชาชีพ
ในคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และปรับปรุงการกาหนดวิชาชีพ จานวนผู้ประกอบวิชาชีพ และสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่อจานวนเตียงที่เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยตามตารางท้ายกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและ
จานวนผู้ป ระกอบวิชาชีพ ในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดเพิ่มเติมให้ มีในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ด้วย

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอานวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมี มติรับ ทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการป้ องกันอุบัติเหตุและอานวยความสะดวก
ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒๕๖๐ รวมทั้งการให้บริการและอานวยความสะดวกในการเดินทางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้มีสถิติอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และกระทรวง
คมนาคมจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

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

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๓

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงบประมาณและกรมบัญ ชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท
(รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๘๖๔,๙๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๐ ดังนี้
๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น
๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๘๑๗,๙๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๐ จานวน ๑๖๕,๖๒๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๔๗ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๖๕.๐๕) ประกอบด้วย รายจ่าย
ประจา จานวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๕๗๔,๙๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๑ และรายจ่ายลงทุน
จานวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๓๖๓,๕๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๔ และเบิกจ่ายแล้ว จานวน
๒๔๓,๐๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๘
๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงิน
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน
๒๐,๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๙,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔
๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท
จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๓๑,๒๘๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๒๘,๖๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๒ และ
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๕,๘๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๔
๓. งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้ งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้ านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๔๖,๙๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๙ ประกอบด้วย รายจ่ายประจา จานวน ๑๐๕,๖๓๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๔๖,๒๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๒ และรายจ่ายลงทุน จานวน ๘๔,๓๖๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว
จานวน ๑๘,๗๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๗ เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๖๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔
๔. เงิ น กั น ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้ งสิ้ น ๒๗๖,๑๗๔ ล้ า นบาท มี ก ารก่ อ หนี้ แ ล้ ว จ านวน
๒๓๕,๓๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๑ และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๖๗,๗๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ ซี่งมีสาระสาคัญเช่นเดียวกับแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (เรื่อง
การปรับปรุงแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระให้แก่รัฐวิสาหกิจ) โดยมีการเพิ่มขอบเขตของหน่วยปฏิบัติ
จากเดิมที่ให้มีผลเฉพาะกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานอื่น ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ยกเว้น
กรณีที่จะให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้ทันภายในปีงบประมาณที่เกิด
กองบบริหารงานสารสนเทศ ๓๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ค่าใช้จ่าย สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นค่าสาธารณูปโภคได้อีก ๓ เดือน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ให้ดาเนินการตามความเห็น
ของกระทรวงการคลังที่ให้หน่วยงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในลักษณะค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี โดยถือปฏิบัติได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ [เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)] ต่อไป
๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (เรื่อง การปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับ
การชาระหนี้คา่ สาธารณูปโภคค้างชาระให้แก่รัฐวิสาหกิจ) ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๓. ให้สานักงบประมาณรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแนวทางและมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งให้กระทรวงการคลังร่วมกับสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนด
มาตรการและแหล่งเงินที่ เหมาะสมเพื่อนามาใช้แก้ปั ญ หาหนี้ค่าสาธารณู ปโภคค้างชาระเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
การกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้สานักงบประมาณ
ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)
ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๓,๘๒๘,๑๗๑,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวน ๒๘ โครงการ ให้กับ ๑๘ หน่วยงาน สาหรับวงเงินที่เหลืออยู่ จานวน ๗,๙๔๑,๔๓๑,๖๐๐ บาท และรายการที่ยังไม่ได้ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณหรือมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการและ
ส่งสานักงบประมาณโดยด่วนต่อไป ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สานัก งบประมาณได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดาเนินงานโครงการโคบาลบูรพา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางดาเนินงานโครงการโคบาลบูรพาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ (โคเนื้อและแพะ) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีเป้าหมายเพื่อให้มีการเลี้ยง
แม่โคเนื้อ รวม ๑๒๐,๐๐๐ ตัว และแพะพันธุ์ดี ๒๗,๒๐๐ ตัว รวมทั้งปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลผลิตต่า
รวม ๑๐๓,๘๒๓ ไร่ ภายในระยะเวลาโครงการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิจารณา
๓๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๙๗๐.๕๐ ล้านบาท ที่ครอบคลุมการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ ยงแพะ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เฉพาะในส่วนของ
เกษตรกรที่ ได้ รับ การส่ งเสริม การเลี้ ย งแม่ โคเนื้ อ ผลิ ต ลู ก และเกษตรกรที่ ได้ รั บ การส่ งเสริ ม การเลี้ย งแพะ ตามความเห็ น ของ
สานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกร
นาไปใช้ร่วมในการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ และควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่จาเป็น มีการกาหนดแผนการติดตาม กากับดูแล ประเมินผล
และให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดโครงการ ควรพิจารณาการสนับสนุนเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยตามความจาเป็น ความเหมาะสม
และความสามารถในการชาระเงินกู้ยืมของเกษตรกรเพื่อมิให้เป็นภาระภาครัฐ และควรมีแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
พันธกรณีของไทยภายใต้องค์การการค้าโลก ควรมีกระบวนการหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม และควรมีการติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวในลักษณะถอดบทเรียน (Best Practice) ว่าประสบผลสาเร็จมากน้อย
เพียงใด เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดาเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้
๓.๑ เร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชัดเจนและทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งเร่งดาเนินโครงการให้เป็น ไปตามแผนงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความล่าช้าและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการด้วย
๓.๒ ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ควรพิจารณาเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ โดยให้ความสาคัญกับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (เช่น โครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และ
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทานาหญ้า) เป็ นลาดับแรก และควรให้คาปรึกษาแนะนาเกษตรกร
ในการปรับเปลี่ยนอาชีพอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยคานึงถึงปริมาณความต้องการโคเนื้อและแพะของตลาดและจัดหาตลาด
สาหรับจาหน่ายโคเนื้อและแพะของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรประสบความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้
มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อโครงการในลักษณะดังกล่าวของภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่
ดังต่อไปนี้
๑.๑ จัดหาแหล่งน้าสาหรับการทาการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการจัดหาพื้นที่ทากินให้เพียงพอต่อการทา
การเกษตรของเกษตรกร
๑.๒ ให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเร่งดาเนินการ
ให้ความรู้และคาแนะนาแก่เกษตรกรในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าของเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง
ปลายทาง เช่น ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการทาบัญชี ความรู้เรื่องอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ต่อไป
๑.๓ กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการช่วยเหลือ/สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ยังมีรายได้ในเกณฑ์ต่า
ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะรวมตัวกันทาการเกษตรแปลงใหญ่ได้ต่อไป โดยอาจพิจารณา
จัดให้มีตลาดกลางสินค้าต่าง ๆ หรือตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจาหน่ายผลิตผลและสามารถกาหนดราคาจาหน่าย
ที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น
กองบบริหารงานสารสนเทศ ๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า ทาทาง
ระบายน้า หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการดาเนินการ
ดังกล่าวกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น การขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรจากภาคเอกชน
เพื่อใช้ในการจัดสร้างหรือฟื้นฟูแหล่งน้า การรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ บริเวณแหล่งน้าในพื้นที่ของตน
ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ นั้น
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเกษตรกร
เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม โดยให้ ใช้ ฐ านข้ อ มู ล ผู้ มี รายได้ น้ อ ยตามโครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ของ
กระทรวงการคลัง และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ดาเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตรและธนาคารออมสิ น มาใช้ ป ระกอบการด าเนิ น การ ทั้ ง นี้ การก าหนดมาต รการดั งกล่ า วให้ ค านึ ง ถึ ง
ความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วนของการให้ความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือตกถึงมือเกษตรกรได้โดยตรงและเป็นไป
อย่างทั่วถึงด้วย
๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสาหรับแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การร่วมมือกับ
กระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลและบูรณาการการทางานของศูนย์และสถาบันที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่าง ๆ
ให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงผลการดาเนินงานของศูนย์หรือสถาบัน
ที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ให้สามารถสนับ สนุน การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการที่รองรับนโยบาย Thailand 4.0 และ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ทั้งนี้ ให้ศึกษา
แนวทางการดาเนิ นงานด้านการวิจัยของต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการนี้ และให้นาเสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิจ พิ จ ารณาศึ กษาแนวทางในการปรับ เปลี่ ยนบทบาทหน้ าที่ แ ละ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้มุ่งเน้นดาเนินงานในลักษณะของการเป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และให้ภาคเอกชน
เข้ า มามี บ ทบาทเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ (Operator) แทน เพื่ อ ลดภาระด้ านการบริ ห ารจั ด การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และเป็ น การสนั บ สนุ น
ให้ภ าคเอกชนมีส่วนร่วมให้ม ากขึ้น โดยให้พิ จารณาแนวทางการดาเนิน การให้ เหมาะสม ครอบคลุม รัฐวิส าหกิจทุ กแห่ ง และ
ให้นาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๒.๒ ให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชน ทั้งในด้าน
การลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพ ยากร รวมทั้งให้นาระบบเทคโนโลยีสา รสนเทศมาใช้แทน
ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนิน การของส่วนราชการตามพระราชบัญ ญั ติดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย

๓๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการเสนอชื่อ/แต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ตามวาระ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ เป็ น ต้ น ด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค คลากรดั งกล่ า ว โดยก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในประเด็ น ต่ า ง ๆ เช่ น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ และประชาชน ความสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกต้องแก่ต่างประเทศ
๒.๔ ให้รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสาคัญในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ภาคเอกชน และ
ข้าราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถึงแนวทางการดาเนิ นงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ
ในส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๒.๕ มอบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แนวทางในการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่ม มูลนิ ธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีการดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
ยื่นขอรับรองและจดทะเบียนการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ้างอิงและตรวจสอบ
การดาเนินงานของกลุ่มองค์กรดังกล่าวตามหลักสากลได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการที่ต้องใช้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถจ้าง
แรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้สร้ างการรับรู้
ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่อง แนวทางการนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพาราสารวจปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
ยางพารา โดยให้เร่งดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเหมาะสมในการดาเนินโครงการขนาดเล็กในพื้ นที่ ต่าง ๆ โดยให้นายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนน
ในชุมชน และให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว
เพื่ออานวยประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
เช่น การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การพัฒนา
ระบบส่งน้าและกระจายน้า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กองบบริหารงานสารสนเทศ ๓๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการเพื่อการทางานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดั บกากับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ บ.ย.ศ.) และ
ให้ปฏิบัติตามกรอบการทางานของ บ.ย.ศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนาเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใดติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกากับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้นาเรื่องเสนอคณะกรรมการ บ.ย.ศ. พิจารณาต่อไป
๓.๒ ตามที่ น ายกรัฐมนตรีได้ มี ข้อ สั่ งการให้ สานั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ เป็ น หน่ วยงานหลั ก ร่วมกั บ
สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตารวจ โดยให้ครอบคลุม
๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและระบบ
การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
(๓) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคั บใช้กฎหมาย (๔) การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร และ (๖) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้นาเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิ ตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) ด้านองค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ระบบงบประมาณ อานาจหน้าที่ (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติ
หน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบงานสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย (๓) ด้านบุคลากร เช่น ระบบการแต่งตั้ง/โยกย้าย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มี
การกล่าวหาว่ามีการหาผลประโยชน์และการทุจริตในการดาเนินโครงการของศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีผลการสอบสวนที่ชัดเจนภายใน ๑ เดือน
๓.๔ ให้สานัก งานคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด ประสานความร่ว มมือ กับ หน่ว ยงาน
ด้า นความมั่น คงในการจัด หลักสูต รฝึกอบรมสาหรับ เจ้าหน้าที่ข องหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การป้อ งกัน แก้ไขปัญ หา
ยาเสพติดให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้กลยุทธ์ในการปิดล้อมและตรวจค้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานผลความคืบหน้าการจัดทาแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการรายงานผลความคืบหน้าการจัดทาแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มเติม ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การดาเนิน งานภายใต้ค ณะอนุก รรมการพั ฒ นาการผลิตถั่วเหลือง ได้ มีการกาหนดกรอบยุท ธศาสตร์
ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ระยะเวลา ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๙) แบ่งการดาเนินงานเป็นช่วงละ ๕ ปี มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองสาหรับแปรรูปอาหาร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถั่วเหลืองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๑.๒ การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ได้มอบหมายให้สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพื่อเป็นการปรับปรุงบารุงดินให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง โดยให้คัดเลือกพื้นที่
ดาเนินการในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ และให้เริ่มดาเนินการโครงการได้ภายในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
๓๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๓ การดาเนินโครงการปลูกถั่วหลังนาประชารัฐ ปี ๒๕๕๙ ได้กาหนดพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง
หลังนาเพื่อเพิ่มผลผลิต เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจริง ๑,๗๑๙ ไร่ ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ อุดรธานี
เชียงใหม่ และพะเยา โดยจัดทาแปลงต้นแบบถั่วเหลือง จานวน ๙ แปลง ซึ่งได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้วในจังหวัดศรีสะเกษ
อุดรธานี และอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการเก็ บเกี่ยวผลผลิต สาหรับผลผลิต
ในจังหวัดพะเยาไม่ได้เก็บเกี่ยวเนื่องจากต้นกล้าได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น ส่วนสาเหตุที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการน้อย
เพราะบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของแหล่งน้า
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาหรือตรวจสอบข้อมูลความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ อย่างละเอียดในทุกมิติก่อนดาเนินการ เพื่อให้แผนงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบเวลา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดาเนินโครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุม
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับแผนการดาเนินโครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหั วดา)
ด้ ว ยวิ ธี ผ สมผสานแบบครอบคลุ ม พื้ น ที่ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งยั่ งยื น จากเดิ ม ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ๗๘,๙๕๔ ไร่ จ านวน
๑,๙๗๓,๘๕๐ ต้น เป็นดาเนินการในพื้นที่ ๑๐๙,๔๐๙ ไร่ จานวน ๓,๘๗๗,๑๓๔ ต้น
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถัวจ่ายงบประมาณข้ามรายการ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับเดิม
เพื่อดาเนินโครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
อนึ่ง หากมีเงินเหลือจ่ายในโครงการขอปรับใช้ในการดาเนินการป้องกันและกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ในพื้นที่ที่อาจเกิด
การระบาดเพิ่มขึ้น
๑.๓ ขยายระยะเวลาด าเนิ น งานโครงการป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู ม ะพร้ า ว (หนอนหั ว ด า) ด้ ว ยวิ ธี ผ สมผสาน
แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จากเดือนเมษายน ๒๕๖๐-เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๐มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การเบิกจ่ายเงินสาหรับการดาเนิน
โครงการควรทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามนัยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และควรเร่งดาเนินการตามโครงการโดยเร็ว เพื่อป้อ งกันการระบาดเพิ่มขึ้นของศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวดา) และการประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งเกษตรกร
ชาวสวนมะพร้าวและเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ รวมทั้งควรให้ความสาคัญกับการตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิต นอกจากนี้
ควรมีการตรวจสอบ รับรองพื้นที่ และจานวนต้นมะพร้าวที่จะดาเนินโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ การใช้สารเคมี
จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลการดาเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
ตามขั้นตอน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป รวมทั้งให้ดาเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้
๒.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินโครงการให้ชัดเจน ครบถ้วน และให้
เร่งดาเนินการกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงก่อนเป็นลาดับแรก
๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกาหนดพื้นที่เป้าหมายสาหรับการปลูก
มะพร้าวของประเทศให้ เหมาะสม เพื่ อให้ มี ผลผลิ ตมะพร้าวเพี ย งพอต่ อ การบริโภคและการประกอบการต่า ง ๆ ที่ เกี่ย วข้ อ ง
เพื่ อทดแทนการน าเข้า มะพร้าวจากต่างประเทศในปั จ จุบั น และให้ เร่ งสร้างความรู้ค วามเข้าใจแก่ เกษตรกร รวมทั้ งส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวและขยายพื้นที่เพาะปลูกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับ ทราบสรุ ป มติ ก ารประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ความเห็นชอบ (๑) การขยายระยะเวลาดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
กองบบริหารงานสารสนเทศ ๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (๒) การดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) (๓) การขยาย
ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง และ (๔) การดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง
๒. เห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๒.๑ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพื่อรวบรวมยางพาราเป็นระยะเวลา ๓ ปี (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยดาเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน
สินเชื่อเดิม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับผิดชอบโครงการแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยภาครัฐ
จะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงื่อนไขโครงการเดิม โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น โดยไม่รวมรายจ่ายชาระต้นเงินกู้และ
ไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สาหรับค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ต่อปี จานวน
๓๖ ล้ า นบาท นั้ น เห็ น ควรให้ กยท. น าเงิน กองทุ น พั ฒ นายางพารา ตามนั ย มาตรา ๔๙ (๓) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันดังกล่าวในโอกาสแรกก่อน
๒.๒ เห็ นชอบให้ ดาเนิน โครงการสร้างความเข้ม แข็งให้ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่ มเติม ) เพื่อ ช่วยเหลื อ
เกษตรกรชาวสวนยาง จานวน ๑๑,๔๖๐ ครัวเรือน ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงินการช่วยเหลือเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเห็นควรให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
๒.๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาชาระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง และโครงการสร้ า งมู ล ภั ณ ฑ์ กั น ชนรั ก ษาเสถี ย รภาพราคายาง ซึ่ งคงเหลื อ ณ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๐ จ านวน
๒๘,๑๗๔.๘๖๙ ล้านบาท ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปอีก ๓ ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓ และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการค้าประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไป
ตามระยะเวลาการขยายชาระเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ควรเร่งรัดดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและภาระค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
๒.๔ อนุมัติให้ดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงินสินเชื่อ
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยภาครัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดย กยท. หารือกับ กระทรวงการคลังเพื่ อมอบหมายธนาคารของรัฐท าหน้าที่ เป็ นหน่วยรับจั ดสรรงบประ มาณ
เพื่อชดเชยดอกเบี้ยแทนธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ และให้กระทรวงการคลังขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยไม่รวมรายจ่ายชาระต้นเงินกู้และไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าผลการติด ตามและประเมิ นผลโครงการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นระยะ ๆ ด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติที่ เห็ นควรเร่งระบายสต็ อกและส่ งมอบยางพาราตามโครงการพัฒ นาศักยภาพสถาบัน เกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงภาระ
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง และเร่งปิดบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยผลขาดทุนภายใต้โครงการทั้งสอง รวมทั้งควรมี
การติดตามและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสามารถแปรรูปและระบายผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเร่งชาระหนี้คืนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ปี
เพื่อมิให้ภาครัฐต้องมีภาระการชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และมีการติดตามผลการรับซื้อยางของผู้ประกอบการยางอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและปรับปรุงแนวทางการดูดซับอุปทานส่วนเกินในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับกรณีเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่ได้มาแจ้งเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเกษตรกร
ชาวสวนยางและแรงงานกรีดยางในช่วงที่ผ่านมา นั้น ควรยึดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ควรเร่งหาตลาดหรือ มาตรการเสริมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถระบายสต็อกยาง
ทั้งหมดในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๔๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรเป็นอัตราคงที่ ๒ บาทต่อกิโลกรัม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกาหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ในอัตราคงที่ ๒ บาทต่อกิโลกรัม
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตาม กากับดูแล และประเมินผลการปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อราคาจาหน่ายยางของเกษตรกร ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสานักงบประมาณและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากค่าธรรมเนียมฯ ตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย และโดยที่การกาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางและผู้ส่งออกยาง ตลอดจนอุตสาหกรรม
ยางในภาพรวม ทั้งในเชิงบวกและลบ โดยเฉพาะหากราคายางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาผลกระทบในกรณี
ต่าง ๆ เพื่อหามาตรการรองรับที่เหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
ตามข้อ ๘ (๓) และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยจะต้องมีสมาชิกเป็นชาวไร่อ้อย
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน และมีปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของปริมาณ
อ้อยที่โรงงานนั้นหีบทั้งหมดในแต่ละฤดูการผลิต ที่ใช้บังคับตั้งแต่ฤดูการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้กับสหกรณ์ที่มีฐานะเป็น
สถาบันชาวไร่อ้อยอยู่เดิมออกไปอีก ๒ ฤดูการผลิต โดยให้เริ่มบังคับใช้ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรเร่งดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา ๒ ฤดูการผลิต และในระยะต่อไป ควรต้องพิจารณาเจตนารมย์ของระเบียบฯ ที่มุ่งหวังให้มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
ในการพิจารณาสถานภาพการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย รวมทั้งการให้สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
สามารถปรับตัวภายหลังการครบกาหนดการให้การยกเว้นไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตลอดจนเร่งพิจารณาผลดีและผลเสียของการให้
การยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยของสหกรณ์ที่มีฐานะเป็นชาวไร่อ้อยอยู่เดิมต่อไปอีกหรือไม่ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการดาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๐ ภายใต้วงเงินงบประมาณ จานวน
๑,๘๔๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เบิกจ่ายจาก
สานักงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการฯ ในปีการผลิต ๒๕๕๙ จานวน ๒๐๓,๙๔๔,๖๗๕.๓๔ บาท และเสนอของบประมาณเพิ่มเติม
จานวน ๑,๖๓๗,๑๕๕,๓๒๔.๖๖ บาท
กองบบริหารงานสารสนเทศ ๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๒ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม
จานวน ๑,๖๓๗,๑๕๕,๓๒๔.๖๖ บาท และเบิกเงินชดเชยตามจานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๖ เดือน
ประเภทบุคคลธรรมดาของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ ๑ ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ หาก
สิ้นสุดระยะเวลาในการขายกรมธรรม์แล้วพบว่า มีจานวนพื้นที่เอาประกันภัยมากกว่าพื้นที่เป้าหมายที่ เสนอของบประมาณอุดหนุน
ค่าเบี้ยประกันภัย จานวน ๓๐ ล้านไร่ กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม
๑.๓ มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนิ น การขายกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ข้ า วนาปี ปี ก ารผลิ ต ๒๕๖๐ ให้ ได้ ต าม
เป้าหมายขั้นต่า จานวน ๒๕ ล้านไร่ โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ในการรับ-โอน
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการ
ประกันภัย โดยเฉพาะการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามการกาหนดเขตพื้นที่ปลูกข้าว (Zoning)
ซึ่งประกาศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสาคัญ
ของการประกันภัย
๑.๔ มอบหมายให้ กรมส่ งเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับ สมาคมประกั น
วินาศภัยไทยและ ธ.ก.ส. ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ ๐๒) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกรผู้เอาประกันภัยข้าว เพื่อรับค่าสินไหม
ทดแทน (แบบ กษ ๐๒ เพื่อการรับประกันภัย) ตลอดจนดาเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการแก้ไขปัญ หาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ
๑.๕ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเก็บข้อมูลและปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีผลผลิตต่อเขตพื้นที่ (Area Yield Index) และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมการรองรับ
การประกันภัยข้าวและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
๑.๖ มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่นเดียวกับ
การดาเนินการของโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๕๙ และขอให้จัดส่งข้อมูลให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยและ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณา
ดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
๑.๗ มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยปรั บปรุงกรมธรรม์
ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๐ และดาเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในภาพรวมและเชิงรุกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๘ มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาระบบการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ปีการผลิต ๒๕๖๐ เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด
๒. ให้ กระทรวงการคลั งรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็น ควรมี การประเมิน ความคุ้ มค่าในการดาเนิ น
โครงการประกันภัยเปรียบเทียบกับการให้ความช่วยเหลือโดยหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบอื่น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทา
โครงการประกันภัยในโอกาสต่อไป ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้ ก ระทรวงการคลังเร่งรัดศึ ก ษาแนวทางการให้ ความช่ วยเหลื อ ด้านการประกั น ภั ยพื ชผลทางการเกษตร
ให้ครอบคลุมถึงพืชผลชนิดอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๔. ในการดาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีสาหรับปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งพิจารณาและนาเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวและคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนเริ่มฤดูกาล
เพาะปลูก เพื่อให้ สอดคล้องกับ วัต ถุป ระสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับ
การคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีทั้งฤดูการผลิต
๕. ให้ กระทรวงการคลั งพิ จารณาปรับ ปรุงแนวทางการด าเนิ น โครงการฯ ในอนาคต โดยส่งเสริมให้ เกษตรกร
ได้มีส่วนร่วมในระบบประกันภัยพืชผลมากยิ่งขึ้น และทยอยให้เกษตรกรเพิ่มการมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยด้วย
๔๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๖ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเที่ยว กาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการ
ข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวั นที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวสิ้นสุดลง กาหนดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนาเที่ยว
และใบอนุ ญ าตเป็ นมั คคุเทศก์ และกาหนดจานวนเงิน หลักประกันที่ ผู้ข อรับใบอนุ ญ าตประกอบธุรกิจน าเที่ ยวจะต้อ งวางเงิน
หลักประกันต่อนายทะเบียน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นาเที่ยว พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการดาเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจนาเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวสิ้นสุดลง พ.ศ. ....
๑.๕ ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนาเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....
๑.๖ ร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. ....
๒. รับทราบการรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีที่ไม่สามารถออกกฎกระทรวง
ในเรื่องนี้ รวม ๖ ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามที่เสนอ
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนาเที่ยว
และการเป็ น มั ค คุ เทศก์ ให้ ชัด เจนแก่ ผู้ ป ระกอบธุรกิ จ น าเที่ ย วและกลุ่ ม วิชาชี พ มั ค คุ เทศก์ ทั่ ว ประเทศ และควรสร้ างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่มมัคคุเทศก์เข้าสู่ระบบมากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ ตลอดจน
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและคุณภาพวิชาชีพ รวมทั้งควรกาหนดแนวทางการบริหารจัดการรายได้ที่มาจาก
การเก็บอัตราค่าธรรมเนียมค่าระวางโทษปรับตามร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวที่ชัดเจน ครอบคลุม โดยเฉพาะกองทุนคุ้มครองธุรกิจ
นาเที่ยว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ตระหนักถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ที่ได้จากกองทุนฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติ ดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณากาหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องพิ จารณากาหนดแผนการบริห ารจัด การการก่อ สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นดาเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้ านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อาจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ว่ามีปัญ หาอุปสรรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคลอง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกี ดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้โดยเร็วต่อไป
๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการสารวจและศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว
ลงสู่ แ ม่ น้ าเจ้ า พระยาโดยเร็ ว เพื่ อ ใช้ ส าหรับ การระบายน้ าในกรณี เกิ ด อุ ท กภั ย และป้ อ งกั น น้ าท่ ว มชุ ม ชนเมื อ งในพื้ น ที่
เขตกรุงเทพมหานคร
๔๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔.๔ ตามที่ค ณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานั กงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงบประมาณเร่งรัด
ดาเนินการแจ้งบัญ ชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภั ณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ดาเนินการ
เพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้สานักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
๔.๕ ให้ กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติ กหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้า นเศรษฐกิ จ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น หน่ วยงานหลั ก ร่วมกั บ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่
ดังต่อไปนี้
๑.๑ จัดหาแหล่งน้าสาหรับการทาการเกษตร รวมทั้งสนั บสนุนการจัดหาพื้น ที่ทากินให้ เพียงพอต่อการท า
การเกษตรของเกษตรกร
๑.๒ ให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเร่งดาเนินการ
ให้ความรู้และคาแนะนาแก่เกษตรกรในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าของเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง
ปลายทาง เช่น ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการทาบัญชี ความรู้เรื่องอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ต่อไป
๑.๓ กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการช่วยเหลือ/สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ยังมีรายได้ในเกณฑ์ต่าให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะรวมตัวกันทาการเกษตรแปลงใหญ่ได้ต่อไป โดยอาจพิจารณาจัดให้มี
ตลาดกลางสินค้าต่าง ๆ หรือตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจาหน่ายผลิตผลและสามารถกาหนดราคาจาหน่ายที่เหมาะสม
ได้มากยิ่งขึ้น
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า
ทาทางระบายน้า หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือ
ในการดาเนินการดังกล่าวกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น การขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องจักรจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในการจัดสร้างหรือฟื้นฟูแหล่งน้า การรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
บริเวณแหล่งน้าในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๔๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทการใช้น้าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทการใช้น้าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาคาขอ
และออกใบอนุญ าตเจาะน้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้าบาดาลกรณีมีภัยพิบัติที่จาเป็นต้องดาเนินการช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย
เป็นการเร่งด่วน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้

๖.๙ ปฏิ รู ป โครงสร้างราคาเชื้ อ เพลิ งประเภทต่ าง ๆ พร้อ มกั บ ร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๕๙
(เพิ่มเติม) จานวน ๖ เรื่อง และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จานวน ๕ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ได้แก่
๑.๑ ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๓ เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ภูเขา และน้าตก
๑.๔ ร่างยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.๕ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ของกรมทางหลวง
๑.๖ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนอาเภอ
หล่มสัก-แยกอาเภอคอนสาร ของกรมทางหลวง
๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้แก่
๒.๑ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิท (สุขุมวิท ๘๑-สาโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สาโรง-สมุทรปราการ)
ของกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการ) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาคารจอดรถ
เป็นลานจอดรถ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๒.๒ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ครั้งที่ ๒ (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยฯ) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ตาบลวังจุฬา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน
เครื่องที่ ๑-๒) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒.๔ การขอเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสมทบเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๕ การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

๔๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๓ ฉบับ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซ่อมบารุง
ถังเก็บน้ามันและถังขนส่งน้ามัน และกาหนดให้การซ่อมบารุงถังเก็บน้ามัน ระบบท่อน้ามัน และอุปกรณ์ในสถานที่เก็บรักษาและ
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบารุงถังเก็บน้ามันและถังขนส่งน้ามัน เพื่อเป็นมาตรการ
ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับถัง อุปกรณ์ หรือเครื่ องมือของสถานที่ประกอบกิจการน้ามันดังกล่าว ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการซ่อมบารุงถังเก็บน้ามันและถังขนส่งน้ามัน พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับ ความเห็น ของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมที่ มีค วามเห็ นเพิ่ มเติ ม
ในหมวด ๒ การซ่อมบารุงถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวตั้งว่า การซ่อมบารุงถังเก็บน้ามันและถังขนส่งน้ามันจะมี
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการทาความสะอาดถัง ควรกาหนดวิธีปฏิบัติหรือมาตรการในการป้องกันและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง และในการปฏิบัติงานซ่อมบารุงถังเก็บน้ามัน ควรประสานกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
พาหนะสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรองรับกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที และควรจัดทาผัง
ขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแสดงไว้ในสถานที่ที่สามารถเห็นได้ง่าย ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบมติ คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๒) เมื่ อ วัน ที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จานวน ๑ เรื่อง คือ ร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า
โครงการสตึงมนัม (Tariff MOU) และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (๒) อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ (๓) การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้า)
เป็นเจ้าภาพหลักในการกาหนดแนวทางการผันน้าจากโครงการสตึงมนัมให้รองรับความต้องการใช้น้าในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกและเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๖ เดื อน และให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)
เตรียมการศึ กษาแนวทางเส้น ทางการก่อ สร้างระบบท่อส่ งน้ าให้ สอดคล้องกับ แนวทางที่ก รมทรัพ ยากรน้าจะกาหนด รวมทั้ ง
ให้สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายนี้ต่อไป ตามมติ กพช.
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๒. ในการดาเนินการให้จัดลาดับความสาคัญในการดาเนินการตามแผนดังกล่าวในแต่ละระยะให้ชัดเจน โดยคานึงถึง
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ ความพร้อมของพื้นที่ และภาระงบประมาณด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ สรุปได้ ดังนี้

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๔๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑. การศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศเดนมาร์ก คณะศึกษาดูงานฯ ได้เยี่ยมชมบริษัท Ramboll ซึ่งเป็ น
บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนพลังงานทดแทนให้แก่ระบบพลังงานในหมู่บ้านเล็ก ๆ จนถึงเครือข่ายไฟฟ้าของเมืองขนาดใหญ่
กว่า ๒๐๐ แห่งทั่วโลก และเกาะ Samso ซึ่งเป็นเกาะพลังงานสะอาดเนื่องจากสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน
เช่น พลังงานความร้อนจากฟาง พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ สาหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานฯ สามารถนาแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมาปรับใช้
กับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศไทย
๒. การศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศนอร์เวย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้หารือข้อราชการกับ
ปลัดกระทรวงปิโตรเลียมและพลังงานนอร์เวย์เพื่อรับทราบแนวทางบริหารจัดการประโยชน์ด้านปิโตรเลียมของนอร์เวย์ เช่น
การบริหารจัดการระบบสัมปทานและเงื่อนไขการให้สัมปทานด้านพลังงานในรูปแบบผ่อนปรนเพื่อจูงใจนักลงทุน สาหรับประโยชน์
ที่ได้รับจากการดูงานฯ สามารถนาความรู้ดังกล่าวมาประกอบการจัดทานโยบายและแผนงานด้านปิโตรเลียมของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติมากขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขับเคลื่อน
ด้านพลังงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
(เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขับเคลื่อน
ด้านพลังงาน) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เสนอ
๒. เห็นชอบให้หน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องดาเนิน การตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ และข้อสังเกตเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดังนี้
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทาง
แก้ไขปัญหาจากการเพิกถอนระเบียบเรื่อง การให้ความยินยอมในการนาทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์
ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
๒.๑.๑ ระยะเร่งด่วน พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในกิจการปิโตรเลียม และเหมืองแร่ที่ผู้ประกอบการ
ได้ รับ การอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การอย่ างถู ก ต้ องตามขั้ น ตอนของกฎหมายก่ อ นการประกาศเป็ น พื้ น ที่ ส.ป.ก. เพื่ อเสนอหั วหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาออกคาสั่งโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป
๒.๑.๒ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในกิจการพลังงานทดแทนที่ได้รับอนุญาตไปอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนของกฎหมายก่อนการเพิกถอนระเบียบเรื่อง การให้ความยินยอมในการนาทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์
ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก
และอาจพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น ขนาดพื้นที่ที่จาเป็น ความเหมาะสมของพื้นที่เปรี ยบเทียบระหว่างการทาเกษตรกรรม
กับกิจการอื่น และผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกรณีที่อาจจาเป็นต้องใช้พื้นที่ ส.ป.ก. สาหรับการดาเนินการ
ด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาอื่น ๆ ตามนโยบายของภาครัฐในอนาคต
๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขั้นตอนและแนวทางการอนุญาตการใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่อนุรักษ์ การสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งและขยาย
โรงงานใกล้แหล่งน้า ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินงานดังกล่าวด้วย
๒.๓ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการใช้ประโยชน์
ด้านพลังงานในพื้นที่ทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ และจัดทา
บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณ
ที่กาหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย โดยยึดแนวทางการดาเนินการในลักษณะเดียวกับพื้นที่ JDA ไทย-มาเลเซีย
๔๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒.๔ มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้น้ามันปาล์มสาหรับเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่เหมาะสม โดยเน้นการลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันปาล์มในส่วนที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน
๒.๕ มอบหมายกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการคลั งพิ จารณาการขอยกเว้น ภาษีศุลกากรและภาษี
มูลค่าเพิ่ม (VAT) สาหรับโครงการ LTM-PIP
๒.๖ มอบหมายปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกันหาข้อยุติ
และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการชาระอากรจากการดาเนินกิจการในพื้ นที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และรายงาน
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์โดยเร็ว
๒.๗ มอบหมายสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงอัตรากาลังของ
กระทรวงพลังงาน

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายผล
ในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อขยายผลในการส่งเสริม
ให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ให้แก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สาหรับ
การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา
ประกอบธุรกิจในรู ปของนิติบุค คล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักเลขานุการองค์กร
สารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักเลขานุการ
องค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้เงินได้ที่เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ที่ผู้จัดการทั่วไปและรองผู้จัดการทั่วไปของสานักงานเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (สานักเลขานุการ
แอปเทอร์) ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ได้รับจากสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม เนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติงาน
ในประเทศไทยภายใต้ความตกลงการสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๕๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณากาหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแผนการบริหารจัดการการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นดาเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อ าจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิ ดชอบ ว่ามีปัญ หาอุปสรรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคล อง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้โดยเร็วต่อไป
๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
๕๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการสารวจและศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้า
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้สาหรับการระบายน้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่ค ณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานั กงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงบประมาณเร่งรัด
ดาเนินการแจ้งบัญ ชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ดาเนินการ
เพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้สานักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
๔.๕ ให้ กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการที่ต้องใช้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถจ้าง
แรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้สร้างการรับรู้
ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่ อ ง แนวทางการน าที่ ดิ น ที่ ได้ จ ากการเวนคื น ไปใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ) ให้ แ ล้ วเสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อ ให้ ก ารน าพื้ น ที่
ตามแนวเส้นทางดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพาราสารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา โดยให้เร่ง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสม
ในการดาเนินโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้นายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๕๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว เพื่ออานวยประโยชน์ในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เช่น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบส่งน้าและ
กระจายน้า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความ รับผิดชอบ
ในการดาเนินการเพื่อการทางานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดับกากับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ บ.ย.ศ.) และ
ให้ปฏิบัติตามกรอบการทางานของ บ.ย.ศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนาเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใดติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกากับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้นาเรื่องเสนอคณะกรรมการ บ.ย.ศ. พิจารณาต่อไป
๓.๒ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การให้ ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินการด้านการปฏิรปู กิจการตารวจ โดยให้ครอบคลุม
๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและระบบ
การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
(๓) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร และ (๖) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้นาเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้ สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) ด้านองค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ระบบงบประมาณ อานาจหน้าที่ (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติ
หน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบงานสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย (๓) ด้านบุคลากร เช่น ระบบการแต่งตั้ง/โยกย้าย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรั บรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มี
การกล่าวหาว่ามีการหาผลประโยชน์และการทุจริตในการดาเนินโครงการของศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีผลการสอบสวนที่ชัดเจนภายใน ๑ เดือน
๓.๔ ให้สานัก งานคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด ประสานความร่ว มมือ กับ หน่ว ยงาน
ด้า นความมั่น คงในการจัด หลักสูต รฝึกอบรมสาหรับ เจ้าหน้าที่ข องหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การป้อ งกัน แก้ไขปัญ หา
ยาเสพติดให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้กลยุทธ์ในการปิดล้ อมและตรวจค้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติให้ดาเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๕๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๑ อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดาเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก วงเงินลงทุนรวม ๓๑,๒๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จานวน
๘๐๗ ล้านบาท และค่าก่อสร้าง จานวน ๓๐,๔๓๗ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติให้รัฐอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด วงเงินรวม ๘๐๗ ล้านบาท
๑.๓ อนุมัติให้ กทพ. ใช้แหล่งเงินลงทุนโครงการจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โดยให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ของ
กทพ. ต่อไป
๑.๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
๒. ในส่ ว นของร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ ที่ จ ะเวนคื น ในท้ อ งที่ เ ขตราษฎร์ บู ร ณะ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทพ. ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการฯ ในช่วง กม. ๑๓+๐๐๐ ถึง กม. ๑๑+๒๐๐ ระยะทางประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร
ซึ่งเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ) นั้น ให้ กทพ. ประสานงานกับกรมทางหลวง
เพื่อเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก่อนดาเนินการก่อสร้างโครงการตามความเห็น
ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. ให้กระทรวงคมนาคม และ กทพ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรให้ กทพ. คานึงถึงการบูรณาการการใช้พื้นที่
ร่วมกันของกรมทางหลวงเพื่อลดความซ้าซ้อนและเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมทั้งเร่งพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงการ
ทางพิเศษศรีรัชที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี ๒๕๖๓ ให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว และเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมเตรียมการ
บริหารจัดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายหลังจากที่ก่อสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ๑๐ เส้นทาง
แล้วเสร็จ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๕. ให้ กทพ. เร่งรัดการดาเนินโครงการฯ และประสานงานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การระดมทุน
ผ่านกองทุนรวม TFF และแผนดาเนินการก่อสร้างโครงการสอดคล้องกัน รวมทั้งให้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับ กทพ. เพื่อพิจารณา
มาตรการหรือแนวทางในการลดผลกระทบจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยนาข้อเสนอของ กทพ.
ไปประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย
๖. ให้กระทรวงคมนาคม และ กทพ. เร่งเตรียมการในส่วนของโครงการทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือตอน N2 และ
E-W Corridor ด้านตะวันออกให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
แนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ [เรื่อง การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund)]
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๕๙
(เพิ่มเติม) จานวน ๖ เรื่อง และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จานวน ๕ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ได้แก่
๑.๑ ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๕๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ภูเขา และน้าตก

๑.๓ เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

๑.๔ ร่างยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.๕ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ของกรมทางหลวง
๑.๖ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนอาเภอ
หล่มสัก-แยกอาเภอคอนสาร ของกรมทางหลวง
๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้แก่
๒.๑ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขย าย
สายสุขุมวิท (สุขุมวิท ๘๑-สาโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สาโรง-สมุทรปราการ)
ของกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการ) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาคารจอดรถ
เป็นลานจอดรถ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๒.๒ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ครั้งที่ ๒ (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยฯ) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ตาบลวังจุฬา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน
เครื่องที่ ๑-๒) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒.๔ การขอเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสมทบเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๕ การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจัดให้มีการประกันสาหรับความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดาเนินการรับขนทางอากาศ
ภายใน เข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กระทรวงคมนาคมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้และแนวทางที่เหมาะสมในการกาหนดความรับผิดชอบ
ของผู้ขนส่งให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่สามจากการดาเนินการรับขนทางอากาศ ในกรณีบุคคลที่สามถึงแก่ความตาย ได้รับอันตราย หรือ
ทรัพย์สินเสียหายด้วย อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง
มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา)
คณะรัฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เรื่อ ง มาตรการเร่งรั ด และ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการ
ให้บริการและบารุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และร่างสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ จานวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็น ชอบการแก้ ไขร่างสั ญ ญาในสาระสาคัญ และร่างสัญ ญาแก้ไขเพิ่ มเติ ม จานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ โดยก่อนลงนามในสัญญา ให้กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุมูลค่างานก่อสร้าง
๕๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ไว้ในร่างสัญ ญาตามข้อสังเกตของสานักงานอัยการสูงสุด และให้กระทรวงคมนาคม โดย กทพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมติคณะกรรมการกากับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (มติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) เพื่ อระบุเอกสารดังกล่าวเป็น เอกสาร
แนบท้ายสัญญาต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ เพื่อให้มีการเชื่อมต่อทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) ที่คณะกรรมการกากับดูแล
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ ได้เห็นชอบ และสานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาแล้ว
๑.๒ ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการ ให้บริการ
และบารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อดาเนินการก่อสร้างทางเชื่อมจากทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) ที่คณะกรรมการกากับดูแล
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ และสานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาแล้ว
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทพ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และประธานกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นควรกากับให้การดาเนินงานตามสัญญาสัมปทานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตามข้อกาหนดของสัญญา และให้ความสาคัญกับการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปริมาณ
จราจรที่เพิ่มขึ้นในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) รวมทั้งจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยคานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า รวมถึงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ตลอดจนประโยชน์
ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ นอกจากนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการกากับดูแลทั้ง ๒ โครงการ
ติดตามกากับดูแลโครงการให้มีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาอย่างรอบคอบ คานึงสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ผู้รับบริการและคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไปดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทพ. ดาเนินการ
๓.๑ พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด
(มหาชน) (BEM) จะสงวนสิทธิ์เรียกคืนจากผู้ที่รับดาเนินการโครงการทางเชื่อมเพิ่มเติมของทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครกับโครงสร้างทางยกระดับอุตราภิมุขตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓.๒ กาหนดรูปแบบโครงสร้างทางที่มี ความเหมาะสมทางวิศวกรรมเพื่ อให้ผู้ใช้ท างพิเศษสามารถเดิน ทาง
เชื่อมต่อโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของผู้ใช้ทางพิเศษศรีรัช พร้อมทั้งประสานงานกับสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อกาหนด
มาตรการกวดขันวินัยการจราจรบนโครงข่ายบนทางพิเศษ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวม
๓.๓ ประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและ BEM อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง
เพื่อให้ กทพ. สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ BEM ได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ต่อไป
๓.๔ เร่งพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงการทางพิเศษศรีรัชที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี ๒๕๖๓
ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ (มกราคมมีนาคม ๒๕๖๐) ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๕๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑. ผลการพิจารณาปรับปรุงงบลงทุน ประจาปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ มีการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ
โดยมีกรอบการเบิกจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ จาก ๕๒๐,๙๘๐ ล้านบาท
เป็น ๕๐๗,๐๘๑ ล้านบาท
๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนประจาปี ๒๕๖๐ รัฐวิสาหกิจได้จัดทาเป้าหมายการดาเนินงานตามกรอบการเบิกจ่าย
ลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อใช้ในการติดตามผลการเบิกจ่ายลงทุน และ
จัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประกอบในการจัดทาเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมิน
ผลการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร
๓. ผลการเบิกจ่ายลงทุนประจาปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ได้จานวน ๗๒,๒๙๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒ ของเป้าหมายไตรมาส ๒ (จานวน ๘๗,๙๗๒ ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๗๒.๑ และทั้งปีคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนได้ทั้งสิ้น ๔๙๔,๑๓๑ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๙๗.๔
ของเป้าหมายรวม ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐ ของกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสาหรับการดาเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี)
และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ให้ อ งค์ ก ารขนส่ งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้ เงิ น เพื่ อ เสริม สภาพคล่ อ งส าหรั บ การด าเนิ น โครงการ
ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวน
รวม ๑,๗๗๗.๒๐๒ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียด
ต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้ ก ระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั งและ
สานักงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการสาธารณะของ ขสมก. และการบริหารหนี้สินของ ขสมก. ตลอดจนการปรับปรุง
ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับการดาเนินการตามมาตรการรถเมล์ฟรี และ PSO ให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การชาระค่าใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อลดปัญ หาการชาระค่าใช้จ่ายล่าช้าที่ทาให้เกิดหนี้ค้างชาระและค่าเบี้ยปรับ
ค้างชาระ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ นั้น
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยให้ใช้ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ดาเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและ
ธนาคารออมสินมาใช้ประกอบการดาเนินการ ทั้งนี้ การกาหนดมาตรการดังกล่าวให้คานึงถึงความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วนของ
การให้ความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือตกถึงมือเกษตรกรได้โดยตรงและเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วย
๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสาหรั บแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การร่วมมือกับ
กระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น
๕๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๔ ให้กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลและบูรณาการการทางานของศูนย์และสถาบันที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่าง ๆ
ให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงผลการดาเนินงานของศูนย์หรือสถาบัน
ที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่ าง ๆ ดังกล่าว ให้สามารถสนับ สนุน การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการที่รองรับนโยบาย Thailand 4.0 และ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ทั้งนี้ ให้ศึกษา
แนวทางการดาเนิ นงานด้านการวิจัยของต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการนี้ และให้นาเสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้มุ่งเน้นดาเนินงานในลักษณะของการเป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติ (Operator) แทน เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจและเป็นการสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการดาเนินการให้เหมาะสม ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และ
ให้นาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๒.๒ ให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชน ทั้งในด้าน
การลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้
ให้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถแสดงผลการด าเนิ น การของส่ ว นราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า วที่ ชั ด เจน และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย
๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการเสนอชื่อ/แต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ตามวาระ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าว โดยกาหนดตัวชี้วัดในประเด็นต่าง ๆ เช่น ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ และประชาชน ความสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ข้อมูล/ข้อเท็จจริง
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกต้องแก่ต่างประเทศ
๒.๔ ให้รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสาคัญในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ภาคเอกชน และ
ข้าราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถึงแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ
ในส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๒.๕ มอบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แนวทางในการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่ม มูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีการดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
ยื่นขอรับรองและจดทะเบียนการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ้างอิงและตรวจสอบ
การดาเนินงานของกลุ่มองค์กรดังกล่าวตามหลักสากลได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ๓ เรื่อง คือ (๑) ความคืบหน้าของการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (๒) ความคืบหน้าการดาเนินงานของบริษัทในเครือที่ต้องยุบเลิกหรือถอนการลงทุน และ (๓) การแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย และมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ดาเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าวต่อไป ตามที่
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. เสนอ

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๕๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงิน
ปรับลดลงสุทธิ ๑๐,๑๗๖.๗๘ ล้านบาท จากเดิม ๑,๕๙๙,๔๔๒.๔๘ ล้านบาท เป็น ๑,๕๘๙,๒๖๕.๗๐ ล้านบาท
๑.๒ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ
ที่มีวงเงินปรับลดลง ๔๐๐.๐๐ ล้านบาท จากเดิม ๑๕๐,๑๔๑.๗๔ ล้านบาท เป็น ๑๔๙,๗๔๑.๗๔ ล้านบาท
๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อ และการค้าประกันเงินกู้ให้กบั
รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงิน
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ปรับปรุงครั้งที่ ๒
๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น ภายใต้แผนฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดาเนินการตามแผนฯ
ด้งกล่าวตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๖ รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและก ากับ การบริหารหนี้ส าธารณะ โดยมอบหมายให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากโครงการรถเมล์ฟรี
และรถ PSO
๑.๗ รับทราบผลการติดตามการบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของการยางแห่งประเทศไทย
๑.๘ มอบหมายให้ ขสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อชาระค่าดอกเบี้ย
ที่ครบกาหนด จานวน ๓,๔๔๗.๒๗ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ เห็นควรให้ ขสมก. ประสานกับสานักงบประมาณเพื่อ
พิจารณาดาเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระค่าดอกเบี้ยที่ครบกาหนด เพื่อไม่ให้เกิดภาระ
หนี้สะสมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในระยะต่อไป สานักงานบริหารหนี้สาธารณะควรมีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของ
หนี้ต่างประเทศภาครัฐให้เหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งรัดการนาโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็วต่อไป
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กากับดูแลการระบายยางพาราคงคลังของการยางแห่งประเทศไทยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการตลาด โดยคานึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและราคายาง
ในท้องตลาด

๕๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์] มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จ่ายค่าซื้อ หรือค่าจ้างทา หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาใช้
ในการประกอบกิจการจากผู้ประกอบการที่ขาย หรือรับจ้างทาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ปัจจุบันถูกยุบเลิกไปแล้วโดยพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐) สามารถนาค่าใช้จ่ายมาหักเป็นรายจ่ายได้ ๒ เท่า ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าสานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ถูกยุบเลิกไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกาหนดให้ยุบเลิกสานักงานและให้โอนกิจการ เงิน และทรัพย์สิน สิทธิ
หนี้ และงบประมาณของสานักงานไปเป็นของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเห็นควรแก้ไขถ้อยคาในร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการดังกล่าวควรจะ
สร้างความรับรู้และความเข้าใจ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จะได้รับในโอกาสแรก
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติและมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ จานวน
๑๐ เรื่อง โดยการกาหนดให้มีแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่ งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจะทาให้
การบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ด้านภูมิสารสนเทศทั้งในส่วนของการผลิตข้อมูล การจัดเก็บ การบริการข้อมูล และมาตรฐานด้านบุคลากร จะทาให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีความชัดเจนในการให้บริการข้อมูล รวมถึงมีความเชื่อมั่นในการนาข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ กภช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามอานาจ
กองบบริหารงานสารสนเทศ ๖๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

หน้าที่ต่อไป โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานกับการดาเนินการเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
Big Data การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) การจัดทาผังเมือง และการดาเนินการด้านอื่น ๆ
ที่เกีย่ วข้องตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้
๓. ให้ กภช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศร่วมกันพิจารณากาหนดให้มีตาแหน่งในสายงานดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจและความจาเป็นของงานในแต่ละส่วนราชการ และควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนงานบูรณาการงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ รวมทั้งกาหนด
แนวทางบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศของประเทศให้ชัดเจน มีความเชื่อมโยงในทุกมิติตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี โดยมีหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบชัดเจน และมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ สาหรับในระยะต่อไปควรให้ความสาคัญกับการจัดทาคู่มือ
ประกอบการทางานในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของระบบและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และควรสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และบุคลากรที่เชี่ยวชาญของภาคเอกชน พร้อมทั้งควรเร่งผลักดันการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) อย่างเต็ม
รูปแบบ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ กภช. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ
และมาตรฐานฯ ดังกล่าวข้างต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในภาพรวมและให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๔. เมื่อมีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้ กภช. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมการส่งออก เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๘.๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
หรือคิดเป็นมูลค่า ๑๖,๘๖๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวในเกือบทุกตลาด (ยกเว้น
สหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง) และในทุกกลุ่มสินค้า
๒. มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนเมษายน ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๕๘๑,๗๑๗ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๗.๘
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า ๕๘๖,๘๙๓ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๖ ส่งผลให้
การค้าขาดดุล ๕,๑๗๖ ล้านบาท สาหรับ มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า
๑๖,๘๖๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๘.๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า
๑๖,๘๐๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๔ ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๕๖.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๓. การส่งออกรายสินค้า เดือนเมษายน ๒๕๖๐ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว
ร้อยละ ๑๑.๙ (YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา น้าตาลทราย ข้าว และอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและ
แปรรูป ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๗.๙ (YoY) โดยสินค้าสาคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ยาง
เคมีภัณฑ์ น้ามันสาเร็จรูป ทองคา เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
๔. การส่งออกไปตลาดสาคัญขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนตลาดที่ขยายตัวคิดเป็นร้ อยละ ๘๕.๔ ของ
ตลาดทั้งหมด
๕. แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ร้อยละ ๕.๐ โดยมี
ปัจจัยสาคัญ จากราคาน้ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสาคัญและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ามั น
มีราคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสาคัญล้วนมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง

๖๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการใช้จ่าย
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของรายได้ในภาคเกษตร ในขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้า
และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงในช่วงที่
การส่งออกยังอยู่ในระยะแรกของการฟื้นตัว และกาลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ในระดับสูง และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลลดลง
จากที่มีการเร่งรัดเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า สาหรับด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัว
ในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นเช่นเดียวกับรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงตามการลดลงของการผลิตในหมวดยานยนต์ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน
ยังอยู่ในระดับต่า และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการปรับตัว
ดีขึ้นของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่น และเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียซึ่งปรับตัว
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเครื่องชี้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและจีน
แสดงถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใช้จ่ายจากภายในประเทศ การปรับตัว
ของเศรษฐกิจในทิศทางดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงอัต ราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรอดูความชัดเจนของสัญญาณ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

กองบบริหารงานสารสนเทศ ๖๒

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรือ่ ง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการต่างประเทศ
เกี่ยวกับการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย) ให้ได้
ข้อยุติ โดยหากรัฐภาคีเห็นว่าข้อเสนอของกระทรวงการคลังเป็นเรื่องที่สามารถดาเนินการได้โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของข้อตกลง
พื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects) ก็ให้กระทรวงการคลังดาเนินการ
ตามที่เสนอได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีก และให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้รอบคอบและรัดกุม เพื่อไม่ให้เป็นภาระ
ที่รัฐต้องใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาในภายหลัง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีมาตรการรองรับในกรณีที่ไม่มีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้น
ในสัดส่วนที่มีอานาจในการควบคุมจัดการสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ และพิจารณาหาสาเหตุที่ไม่มีหน่วยงานรัฐสาหกิจสนใจลงทุนในโครงการฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงการคลังพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินการในรูปแบบอื่น เพื่อรองรับกรณีที่ผลการหารือกับ
รัฐภาคีระบุว่าข้อเสนอของกระทรวงการคลังไม่สอดคล้องกับ Basic Agreement ต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งประเมินความคุ้มค่า ในการดาเนินโครงการอาเซี ยนโปแตช
(ประเทศไทย) พร้อมทั้งกาหนดมาตรการรองรับในกรณีที่การดาเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ชี้แจง
ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อต้านจากมวลชนในการดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒
สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร้-อ.คาชะอี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร้-อ.คาชะอี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร้ -อ.คาชะอี
ในท้องที่อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอหนองสูง อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจและเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง
และปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุ ม ระดั บ ผู้ น า ครั้ ง ที่ ๑๐ แผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย อิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย
(The 10th IMT-GT Summit)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซียไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดยฝ่ายไทยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุม
๑.๒ รับทราบและเห็นชอบการแก้ไขแถลงการณ์ร่วมการประชุม ระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๐ แผนงาน IMT-GT
ซึ่งเป็นการปรับแก้ข้อความเล็กน้อยและไม่ได้กระทบต่อสาระสาคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
๑.๓ เห็ น ชอบการมอบหมายส่ว นราชการที่ เกี่ ยวข้อ งดาเนิน การตามผลการประชุ ม ระดับผู้น า ครั้ งที่ ๑๐
แผนงาน IMT-GT ซึ่งมีประเด็นที่ต้องดาเนินการ เช่น การขับเคลื่อนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโกลกแห่งใหม่ และสะพาน
แห่งที่สองที่อาเภอสุไหงโกลก และทางหลวงสตูล-รัฐปะลิส การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมโยงในทุกมิติ การใช้นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ การลดการเหลื่อมล้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่ อมโยงเสรีดิจิทัลข้ามแดน การส่งเสริมฮาลาล และ E-Commerce และการเชื่อมโยงการพั ฒนา
สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กับพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออกของมาเลเซีย เป็นต้น โดยให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการระดับชาติ ของแผนงานติดตามการขับเคลื่อนแผนงานตามวิสัยทัศน์
ระยะ ๒๐ ปี และแผนดาเนินงานระยะห้าปี แผนที่ ๓ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับสภาธุรกิจ IMT-GT (ประเทศไทย) เพื่อให้มีความก้าวหน้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อนาเสนอในการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๑๑
แผนงาน IMT-GT ในปี ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นประธานการประชุมต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ เ ห็ น ควรค านึ งถึ งการจั ด ระเบีย บการพั ฒ นาพื้ น ที่ ชายแดนให้ มีค วามสมดุ ลทั้ งในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ และสังคมกั บ มิติ ค วามมั่นคง
ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณากาหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ

๖๔
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๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุน
ร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแผนการบริหารจัดการการก่อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นดาเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปั ญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อ าจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิ ดชอบ ว่ามีปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคล อง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้
โดยเร็วต่อไป
๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการสารวจและศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่นา้
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้สาหรับการระบายน้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงบประมาณเร่งรัด
ดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ดาเนินการเพิม่ เติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้สานักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซี่งมีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ร่างกรอบแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(East Economic Corridor : EEC) (๒) เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก [Special
EEC Zone : Eastern Airport City (EEC-A)] (๓) รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกกับการเชื่อมโยง ๓ สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง
และอู่ตะเภา) (๔) แนวทางการเร่งรัดการอนุมัติโครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุน (Public-Private Partnership : PPP)
ในพื้นที่ EEC (๕) ความก้าวหน้าการชักจูงนักลงทุนรายสาคัญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (๖) การจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) (๗) การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Park Thailand) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ (๘) แนวทางการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบิน
ภาคตะวันออก และการศึกษาระบบรางโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก กับการเชื่อมโยง ๓ สนามบิน ให้กระทรวงกลาโหม
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยให้เร่งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนการดาเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
จะต้องให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางราง ทางน้า และทางอากาศ เพื่ อลดต้นทุนโลจิสติกส์
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล รวมทั้งควรมีการจัดทาแผนบูรณาการของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ และมีการจัดทาแผน/นโยบาย/กลไก ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่าง EECi กับเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก โดยเฉพาะการทาวิจัยพัฒนาและสร้างต้นแบบ
ต่าง ๆ และการพิจารณาการจัดสร้างระบบราง หรือเพิ่มเส้นทางต่อขยาย “โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออก กับการเชื่อมโยง
ระหว่าง ๓ สนามบิน” ให้สามารถเชื่อมโยงถึงพื้นที่ EECi ได้ นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจและชี้แจง
ผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ค่ า ใช้ จ่ า ยสาหรั บ การบริ ห ารสานักงานเพื่ อ การพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก โดยเบิ ก จ่ ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒๑๒,๒๗๓,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการบริหารสานักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน รวมทั้งดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๖๖
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การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๘. การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การใช้ 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 โครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรับปรุงและจั ด เตรีย มให้ มี โครงสร้างพื้ น ฐานด้ านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ นั้น
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยให้ใช้ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ดาเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและ
ธนาคารออมสินมาใช้ประกอบการดาเนินการ ทั้งนี้ การกาหนดมาตรการดังกล่าวให้คานึงถึงความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วนของ
การให้ความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือตกถึงมือเกษตรกรได้โดยตรงและเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วย
๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสาหรับแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็น ส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้ น เช่น การร่วมมือกับ
กระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลและบูรณาการการทางานของศูนย์และสถาบันที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้าน
ต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงผลการดาเนินงานของ
ศูนย์หรือสถาบันที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ให้สามารถสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ได้อ ย่างเต็ม ศัก ยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการที่รองรับ นโยบาย Thailand 4.0 และ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve) ทั้งนี้ ให้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัยของต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนามาประยุกต์ใช้
เพื่อการนี้ และให้นาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิจ พิ จ ารณาศึ กษาแนวทางในการปรับ เปลี่ ยนบทบาทหน้ าที่ แ ละ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้มุ่งเน้นดาเนินงานในลักษณะของการเป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และให้ภาคเอกชน
เข้ า มามี บ ทบาทเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ (Operator) แทน เพื่ อ ลดภาระด้ านการบริ ห ารจั ด การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และเป็ น การสนั บ สนุ น
ให้ภ าคเอกชนมีส่วนร่วมให้ม ากขึ้น โดยให้พิ จารณาแนวทางการดาเนิน การให้ เหมาะสม ครอบคลุม รัฐวิส าหกิจทุ กแห่ ง และ
ให้นาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๒.๒ ให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชน ทั้งในด้าน
การลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพ ยากร รวมทั้งให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน
ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนิน การของส่วนราชการตามพระราชบัญ ญั ติดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย
๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการเสนอชื่อ/แต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ตามวาระ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าว โดยกาหนดตัวชี้วัดในประเด็นต่าง ๆ เช่น ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ และประชาชน ความสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ข้อมูล/ข้อเท็จจริง
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกต้องแก่ต่างประเทศ
๒.๔ ให้รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสาคัญในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ภาคเอกชน และ
ข้าราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถึงแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ
ในส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๒.๕ มอบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แนวทางในการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่ม มูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีการดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
ยื่นขอรับรองและจดทะเบียนการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง เพื่ อให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ้างอิงและตรวจสอบ
การดาเนินงานของกลุ่มองค์กรดังกล่าวตามหลักสากลได้

๖๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ประกอบด้วย แผนการจัดระบบน้้าเพื่อเกษตรกรรม
และแผนการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการจัดรูปที่ดินในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีระยะเวลาครอบคลุม
๒๐ ปี แบ่งการด้าเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ แผนระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) แผนระยะสั้น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แผนระยะกลาง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนระยะยาว (ปี พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๙) รวมพื้นที่ ๑๔.๔๖๑ ล้านไร่ งบประมาณ
ด้าเนินการรวม ๒๒๖,๐๗๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถด้าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ
๒. ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรก ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป ให้จัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามโครงการตามแผนแม่บทฯ และรายงานให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในแนวเขตพื้นที่จัดรูปที่ดินได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อเท็จจริง วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาน้าองค์ความรู้จากต่างประเทศ
ที่ประสบความส้าเร็จและบทเรียนจากการด้าเนินงานมาประยุกต์ใช้ในการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย ควรวางกรอบการติดตาม
ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลผลงาน ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูป
ที่ดิน นอกจากนี้ ควรพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านชลประทานและ
การเกษตรในอนาคต และควรเร่งรัดการจัดท้าแผนปฏิบัติการฯ เพื่อรองรับแผนแม่บทฯ โดยเน้นผลตอบแทนด้านการผลิตให้คุ้มค่า
กับการลงทุนจัดระบบชลประทานในไร่นาของภาครัฐซึ่งสูงกว่าพื้นที่ชลประทานทั่วไป ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาผลการด้าเนินการ สรุปได้
ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑. รั บ ทราบผลการด้ าเนิ น งานตามมติ คทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วัน ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้ว ย
(๑) การติดตามผลการด้าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการ (๒) การก้าหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดหาที่ดินท้ากินให้ชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ (๔) การด้าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ในพื้ น ที่ เป้ าหมายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (๕) การด้ าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู่อ าศั ย ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่จ้าเป็นในระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระได้ และ (๖) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดิน
ท้ากินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี นครพนม และยโสธร
๒. รับทราบการด้าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณี
การแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๓. รับทราบการจ้าแนกประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และล้าปาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้ (๑) เห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) (๒) เห็นชอบกระบวนการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ที่ดิน
ราชพัสดุ (๓) รับทราบหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และ (๔) เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอโครงสร้าง
ส้านักงานเลขาธิการ คทช. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และให้ฝ่ายเลขานุการ คทช. น้าไปพิจารณา
ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาท้างานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณาก้าหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน้าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องพิ จารณาก้าหนดแผนการบริห ารจัด การการก่อ สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งด้าเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นด้าเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนิน

๗๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

โครงการไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงาน
เร่งรัดดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการก้าหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อาจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ว่ามีปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคลอง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือ
พื้นที่ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้โดยเร็วต่อไป
๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส้ารวจและด้าเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยก้ากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการส้ารวจและศึกษารายละเอียดการจัดท้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้า
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้ส้าหรับการระบายน้้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่ค ณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส้านั กงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้ส้านักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดท้าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส้านักงบประมาณเร่งรัด
ด้าเนินการแจ้งบัญ ชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ้าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ด้าเนินการ
เพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้ส้านักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
๔.๕ ให้ กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่ว มมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด้าเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งด้าเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการด้าเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
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๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาท้างานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณาก้าหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน้าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องพิ จารณาก้าหนดแผนการบริห ารจัด การการก่อ สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เ คียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งด้าเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นด้าเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน้าน้้าจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้้าสตึงมนัมและการน้าน้้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดด้าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการก้าหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อาจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ว่ามีปัญ หาอุปสรรค
ในการด้าเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการด้าเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบที่ควรด้าเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคลอง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้้า การขุดคลองระบายน้้าใหม่ การส่งน้้าจากพื้ นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้้าโดยใช้ทางน้้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจ้านวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้โดยเร็วต่อไป
๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส้ารวจและด้าเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
๗๒
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไท ย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยก้ากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการส้ารวจและศึกษารายละเอียดการจัดท้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้า
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้ส้าหรับการระบายน้้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่ค ณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส้านั กงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้ส้านักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดท้าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส้านักงบประมาณเร่งรัด
ด้าเนินการแจ้งบัญ ชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ้าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ด้าเนินการ
เพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้ส้านักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
๔.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
และให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๕๙
(เพิ่มเติม) จ้านวน ๖ เรื่อง และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จ้านวน ๕ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ได้แก่
๑.๑ ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๓ เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ภูเขา และน้้าตก
๑.๔ ร่างยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.๕ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ของกรมทางหลวง
๑.๖ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนอ้าเภอ
หล่มสัก-แยกอ้าเภอคอนสาร ของกรมทางหลวง
๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้แก่
๒.๑ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิท (สุขุมวิท ๘๑-ส้าโรง) และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (ส้าโรง-สมุทรปราการ)
ของกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด้าเนินการ) กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาคารจอดรถ
เป็นลานจอดรถ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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๗๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒.๒ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ครั้งที่ ๒ (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยฯ) ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ต้าบลวังจุฬา อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน
เครื่องที่ ๑-๒) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒.๔ การขอเงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงสมทบเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๕ การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายระยะเวลาความตกลงทวิภ าคี ความร่วมมื อ ระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ ปุ่ น ในการพั ฒ นากลไก
เครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนา
กลไกเครดิ ตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM) ถึงวัน ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๓ โดยร่ างความตกลงฯ ฉบับ นี้จั ดท้ าขึ้ น
เพื่อทดแทนความตกลงฯ ฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีสาระส้าคัญเป็นการจัดตั้งกลไก JCM เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนต่้าระหว่างกัน โดยเป็นการส่งเสริมการลงทุน และการใช้เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ระบบ บริการ
และโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่้าในการบรรลุการเติบโตแบบคาร์บอนต่้าในประเทศไทย
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) (อบก.) ประสานกระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย อบก. รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการติดตามประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการ JCM เพื่อเป็นแนวทางส้าหรับการพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถลดการพึ่งพาเทคโนโลยีน้าเข้าจากประเทศพัฒนาแล้วในอนาคต ส้าหรับแนวทาง
ในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้ JCM นั้น ควรค้านึงถึงเป้าหมายตาม Nationally Determined Contribution (NDC) ของประเทศไทย
เป็นส้าคัญ และควรพิจารณาการบูรณาการในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ JCM กับกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ในประเทศไทยผ่าน National Designated Entity (NDE)
รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการและ SMEs ของประเทศไทยในการเข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากโครงการ JCM ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงเงินทุน และสร้างโอกาสให้กับ
อุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ ควรค้านึงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ JCM ที่จะต้องถูกแบ่งปันคาร์บอนเครดิต
กลับไปให้ฝ่ายญี่ปุ่นในปริมาณไม่เกินร้อยละ ๕๐ ไปพิจารณาด้าเนินการ รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้ JCM และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การให้ภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้้าของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรม
ของมนุษย์ โดยสาระส้าคัญของอนุสัญญาฯ เป็นการมุ่งเน้นการควบคุม ลด และเลิก ส้าหรับการผลิต การน้าเข้าและส่งออก การใช้
การปลดปล่อย การปล่อยปรอทและสารประกอบปรอทจากแหล่งก้าเนิด
๑.๒ เห็นชอบในการจัดท้าภาคยานุวัติสารประกาศว่าการแก้ไขเนื้อหาในภาคผนวกใด ๆ ของอนุสัญญาฯ จะมี
ผลใช้บังคับกับประเทศไทยต่อเมื่อได้มอบภาคยานุวัติสารต่อการแก้ไขภาคผนวกนั้นแล้ว และมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ
๗๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ด้าเนินการจัดท้าภาคยานุวัติสารดังกล่าว พร้อมทั้งส่งมอบให้ส้านักเลขาธิการสหประชาชาติภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ต่อไป
๑.๓ เห็นชอบให้มีการแจ้ง (๑) ยินยอมให้มีการน้าเข้าปรอทจากประเทศภาคี (๒) ยินยอมให้มีการน้าเข้าปรอทจาก
ประเทศนอกภาคี (๓) ขอยกเว้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอท จ้านวน ๗ ประเภท (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเพื่อการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฯ และ (๕) แต่งตั้งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์ประสานงานระดับชาติ
(National focal point) ในการประสานการปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๔) ของอนุสัญญาฯ โดยให้แจ้งข้อมูลทั้งหมดไปพร้อมกับภาคยานุวัติสาร
๑.๔ อนุมัติให้น้าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญาฯ
๑.๕ เห็นชอบกับแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อเป็นกรอบการด้าเนินงาน
และก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบพร้อมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติต่อไป
๑.๖ มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ด้าเนินการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรั บการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก้าหนดในข้อเสนอในการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการภาคยานุวัติในอนุสัญญาฯ และรายงานผลการด้าเนินงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อาทิ การน้าเข้าปรอทจากประเทศนอกภาคี ควรอนุญาตให้น้าเข้าได้เฉพาะการน้าเข้า
เพื่อใช้ในงานที่อนุญาตให้มีการใช้ปรอทได้ตามที่ระบุในอนุสัญญาฯ ข้อ ๓ แหล่งอุปทานปรอทและการค้าปรอท และประเทศนอกภาคี
ที่เป็นผู้ส่งออกให้การรับรองแหล่งที่มาของปรอทตามที่ก้าหนดในอนุสัญญา ฯ การด้าเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อขอยกเว้น (Exemption)
การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในระยะเปลี่ยนผ่านและจนกว่าประเทศไทยจะสามารถด้าเนินการได้ตามข้อก้าหนด
รวมทั้งรัฐบาลควรให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและศักยภาพด้านสาธารณสุขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฯ อย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก้าหนดตามแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ
เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๕

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณากาหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องพิ จารณากาหนดแผนการบริห ารจัด การการก่อ สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นดาเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อาจแบ่งตามกลุ่มช่วงวั ยของ
ประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ว่ามีปัญ หาอุปส รรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคลอง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้โดยเร็วต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการสารวจและศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้า
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้สาหรับการระบายน้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงบประมาณ
เร่งรัดดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละ
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น
ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
๔.๔.๒ ให้สานักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
๔.๕ ให้ กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมี มติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัด กระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมี ม ติ รับ ทราบร่างกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านั ก งานปลัด กระทรวง กระทรวงพาณิ ชย์ พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอานาจหน้าที่ของ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๗๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาผลการดาเนินการ สรุปได้
ดังนี้
๑. รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานตามมติ คทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วัน ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้ว ย
(๑) การติดตามผลการดาเนินงานภายใต้แผนบูรณาการ (๒) การกาหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดหาที่ดินทากินให้ชุมชน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ (๔) การดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ในพื้ น ที่ เป้ าหมายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (๕) การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู่อ าศั ย ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่จาเป็นในระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระได้ และ (๖) การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี นครพนม และยโสธร
๒. รับทราบการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณี
การแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๓. รับทราบการจาแนกประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และลาปาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้ (๑) เห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) (๒) เห็นชอบกระบวนการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ที่ดิน
ราชพัสดุ (๓) รับทราบหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และ (๔) เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอโครงสร้าง
สานักงานเลขาธิการ คทช. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และให้ฝ่ายเลขานุการ คทช. นาไปพิจารณา
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติ กบส.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และรายงานให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อนาเสนอ กบส. ตามขั้นตอน
ต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธาน กบส. เสนอ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ รับทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
๑.๒ รับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศของกระทรวงคมนาคม
และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของ กบส. ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ เช่น ให้กระจายการพัฒนาระบบ
ขนส่งคมนาคมไปยังเมืองหลักที่สาคัญในภูมิภาค
๑.๓ เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) ที่คณะอนุกรรมการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW เสนอ
และมอบหมายให้ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
๑.๔ มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนาข้อเสนอแนะการปรับลดขั้นตอนกระบวนการ
ทางานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) ประกอบการพิจารณา
กาหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ประกอบการดาเนินการ
๑.๕ เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) รับความเห็น
ของ กบส. ไปปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสานักงานบริหารจัดการและกากับดูแลพัฒนาระบบ NSW ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ นั้น
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยให้ใช้ฐานข้อมูลผู้มีร ายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ดาเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและ
ธนาคารออมสินมาใช้ประกอบการดาเนินการ ทั้งนี้ การกาหนดมาตรการดังกล่าวให้คานึงถึงความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วนของ
การให้ความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือตกถึงมือเกษตรกรได้โดยตรงและเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วย
๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสาหรับแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การร่วมมือกับ
กระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น
๑.๔ ให้กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลและบูรณาการการทางานของศูนย์และสถาบันที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่าง ๆ
ให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงผลการดาเนินงานของศูนย์หรือสถาบัน
ที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ให้สามารถสนับ สนุน การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการที่รองรับนโยบาย Thailand 4.0 และ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ทั้งนี้ ให้ศึกษา
แนวทางการดาเนิ นงานด้านการวิจัยของต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการนี้ และให้นาเสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิจ พิ จ ารณาศึ กษาแนวทางในการปรับ เปลี่ ยนบทบาทหน้ าที่ แ ละ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้มุ่งเน้นดาเนินงานในลักษณะของการเป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และให้ภาคเอกชน
เข้ า มามี บ ทบาทเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ (Operator) แทน เพื่ อ ลดภาระด้ านการบริ ห ารจั ด การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และเป็ น การสนั บ สนุ น
ให้ภ าคเอกชนมีส่วนร่วมให้ม ากขึ้น โดยให้พิ จารณาแนวทางการดาเนิน การให้ เหมาะสม ครอบคลุม รัฐวิส าหกิจทุ กแห่ ง และ
ให้นาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๒.๒ ให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชน ทั้งในด้าน
การลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน
ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย
๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการเสนอชื่อ/แต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ตามวาระ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ เป็ น ต้ น ดาเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของบุ ค ลากรดั งกล่ าว โดยกาหนดตั วชี้ วัดในประเด็ น ต่ าง ๆ เช่ น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ และประชาชน ความสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยที่ถูกต้องแก่ต่างประเทศ
๒.๔ ให้รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสาคัญ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ
ให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ภาคเอกชน และข้าราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถึงแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างข้าราชการในส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๗๙
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๒.๕ มอบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แนวทางในการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่ม มูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีการดาเนิน การเพื่อสาธารณประโยชน์
ยื่นขอรับรองและจดทะเบียนการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ้างอิงและตรวจสอบ
การดาเนินงานของกลุ่มองค์กรดังกล่าวตามหลักสากลได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการที่ต้องใช้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถจ้าง
แรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาล
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้
สร้างการรับรู้ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่อง แนวทางการนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพาราสารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา โดยให้เร่ง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสม
ในการดาเนินโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้นายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว เพื่ออานวยประโยชน์ในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เช่น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้าเกษตร แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบส่งน้าและ
กระจายน้า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการเพื่อการทางานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดับกากับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ บ.ย.ศ.) และ
ให้ปฏิบัติตามกรอบการทางานของ บ.ย.ศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่ องนาเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใดติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกากับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้นาเรื่องเสนอคณะกรรมการ บ.ย.ศ. พิจารณาต่อไป
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องพิ จารณาจัดทาแผนการดาเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตารวจ โดยให้
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๘๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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ครอบคลุม ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น
การสรรหาและระบบการฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
และเส้นทางการเจริญเติบโต (๓) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนงานด้านการรักษาความปลอดภัย (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร
และ (๖) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้นาเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการปฏิรูปกิจการ
ตารวจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) ด้านองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ระบบงบประมาณ อานาจหน้าที่ (๒) ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบงานสอบสวน การบังคับใช้
กฎหมาย (๓) ด้านบุคลากร เช่น ระบบการแต่งตั้ง/โยกย้าย ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน
โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือน
ที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มี
การกล่าวหาว่ามีการหาผลประโยชน์และการทุจริตในการดาเนินโครงการของศูนย์อานวยการบริห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีผลการสอบสวนที่ชัดเจนภายใน ๑ เดือน
๓.๔ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ด้านความมั่นคงในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
ในการปิดล้อมและตรวจค้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเ วณ
ใกล้เคียง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อ สั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวน
ความจาเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติม
๑. ให้องค์การมหาชนที่มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง มีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีธรรมาภิบาล จานวน ๓๒ แห่ง คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ โดยไม่ให้มีการเพิ่มอัตรากาลังขึ้นอีก
๒. ให้องค์การมหาชนที่มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตัง้ มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล จานวน ๓ แห่ง คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชนของแต่ละแห่ง ดังนี้
๒.๑ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยเปลี่ยนให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เห็นชอบด้วยแล้ว
๒.๒ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดยคงให้นายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
ตามเดิม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาความจาเป็นเหมาะสม
เกี่ยวกับรัฐมนตรีรักษาการในรอบการประเมินครั้งต่อไป
๒.๓ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) โดยเปลี่ยนให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นชอบด้วยแล้ว

๘๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓. ให้องค์การมหาชน จานวน ๒ แห่ง คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป แต่ต้องปรับบทบาทภารกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และแก้ไขในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้เหมาะสม ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
๓.๑ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ทั้งนี้ ไม่ให้มี
การเพิ่มอัตรากาลังขึ้นอีก และให้พิจารณาปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานภายในองค์กรลงให้เหมาะสม โดยคงให้
นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามเดิม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เห็นชอบด้วยแล้ว
๓.๒ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.)ให้คงเหลือภารกิจสาคัญที่ต้องปฏิบัติ
๒ ภารกิจ ได้แก่ (๑) ภารกิจของอุทยานการเรียนรู้ และ (๒) ภารกิจของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และให้แยกศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบไปจัดตั้งเป็นสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยให้เสนอคาขอจัดตั้งองค์การมหาชนตามขั้นตอน
ของสานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป และกาหนดให้องค์การมหาชนแห่งใหม่นี้มีภารกิจสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ
สินค้าและบริการของ SME ด้วย โดยควรเน้นการออกแบบให้เกิดมูลค่าสูงเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อแยกศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบออกไปแล้ว สบร. ต้องไม่เพิ่มอัตรากาลัง
และงบประมาณค่าใช้จ่ายเกินจาเป็น
๔. ให้สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท
ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้
และงบประมาณของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์)
และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)
ทั้งนี้ ให้ สพค. องค์การสวนสัตว์ และกรมธนารักษ์ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริมองค์การม หาชน และ
แนวทางปฏิบัติที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพั ฒ นาและส่งเสริมองค์การมหาชน ได้หารือกับ
ผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่ อวันที่ ๑๗ มี นาคม ๒๕๖๐ ให้ ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติค ณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การร่างระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรีว่า ด้ว ยการบริห ารรงานของหน่ ว ยบริ การ
รูปแบบพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขผู้รับผิดชอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ เป็นคณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริม
องค์การมหาชน ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยเพิ่มปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นกรรมการใน กพย. ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ขอเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ กพย. ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในข้อ ๙ โดยเพิ่มข้อย่อย ดังนี้ “(๑๒) กาหนดแนวทางและดาเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment : SEA) ตลอดจนกากับและผลักดันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัด ทาแผนพัฒ นาต่าง ๆ
ของประเทศไทย ให้ทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการกาหนดหรือจัดทาแผน ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีค ณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) เพื่อทาหน้าที่กาหนดและขับเคลื่อนนโยบายของ
ประเทศเกี่ยวกับการป่าไม้ทั้งระบบให้มีเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ และเกิดดุลยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกาหนดให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ แห่งชาติเป็นหน่วยราชการภายในกรมป่าไม้ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้กรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของ คปช.
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาทิ ควรกาหนดอานาจ
หน้าที่ของ คปช. ให้มีความชัดเจนโดยไม่ซ้าซ้อนกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอื่น และมีกรอบการทางานร่วมกันระหว่าง
คปช. และคณะกรรมการอื่นตามกฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและได้มาซึ่งข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ที่ดิน ทรัพยากรดิน และป่าไม้ ของประเทศครบถ้วนในทุกมิติ ในส่วนของการดาเนินงานควรประสานท่าทีและบูรณาการยุทธศาสตร์
กับคณะกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เพื่อให้นโยบายภาพรวมของประเทศมีความสอดคล้อง
กับการดาเนินงานตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒ นาที่ยั่งยืน และเป้าหมายไอจิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ องค์ประกอบของ คปช. ในส่วนของผู้แทน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านควรจะกาหนดเงื่อนไขที่เปิดกว้างให้ครอบคลุมตัวแทน
เครือข่ายภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทุกกลุ่ม รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ส่วนการขอจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปดาเนินการตามแนวทางการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ต่อไป
๔. ส าหรั บ ค่ าใช้ จ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามร่ างระเบี ย บในเรื่ อ งนี้ ได้ แ ก่ ค่ าใช้ จ่ ายส าหรั บ เบี้ ย ประชุ ม ค่ าตอบแทน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ คปช. คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เห็ นควรให้กรมป่าไม้พิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในโอกาสแรกก่อน ส่วนปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงการจัดทางบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ
เชิ งยุท ธศาสตร์ เพื่ อ เสนอขอรับ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ต ามความจ าเป็ น และเหมาะสมตามขั้ น ตอนต่ อ ไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขับเคลื่อน
ด้านพลังงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
(เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขับเคลื่อน
ด้านพลังงาน) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เสนอ
๒. เห็ น ชอบให้ หน่ วยงานและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ น การตามมติ ที่ ประชุม คณะกรรมการบริห ารราชการแผ่น ดิ น
เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ และข้อสังเกตเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดังนี้
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทาง
แก้ไขปัญหาจากการเพิกถอนระเบียบเรื่อง การให้ความยินยอมในการนาทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์
ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา

๘๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒.๑.๑ ระยะเร่งด่วน พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในกิจการปิโตรเลียม และเหมืองแร่ที่ผู้ประกอบการ
ได้รับการอนุญาตให้ดาเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อเสนอหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาออกคาสั่งโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป
๒.๑.๒ พิ จ ารณาแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาในกิจการพลั งงานทดแทนที่ ได้ รับ อนุ ญ าตไปอย่ างถู กต้ อ ง
ตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนการเพิกถอนระเบียบเรื่อง การให้ความยินยอมในการนาทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้
ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องยึดประโยชน์ของเกษตรกร
เป็นหลัก และอาจพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เช่น ขนาดพื้นที่ที่จาเป็น ความเหมาะสมของพื้นที่เปรียบเทียบระหว่างการทา
เกษตรกรรมกับกิจการอื่น และผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกรณี ที่อาจจาเป็นต้องใช้พื้นที่ ส.ป.ก.
สาหรับการดาเนินการด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาอื่น ๆ ตามนโยบายของภาครัฐในอนาคต
๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขั้นตอนและแนวทางการอนุญาตการใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่อนุรักษ์ การสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งและขยาย
โรงงานใกล้แหล่งน้า ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินงานดังกล่าวด้วย
๒.๓ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการใช้
ประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ
และจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเล
ในบริเวณที่กาหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย โดยยึดแนวทางการดาเนินการในลักษณะเดียวกับพื้นที่ JDA ไทยมาเลเซีย
๒.๔ มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงการคลังร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้น้ามันปาล์มสาหรับเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่เหมาะสม โดยเน้นการลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันปาล์มในส่วนที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน
๒.๕ มอบหมายกระทรวงพลัง งานร่วมกับกระทรวงการคลังพิ จารณาการขอยกเว้น ภาษีศุลกากรและภาษี
มูลค่าเพิ่ม (VAT) สาหรับโครงการ LTM-PIP
๒.๖ มอบหมายปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกันหาข้อยุติ
และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการชาระอากรจากการดาเนินกิจการในพื้นที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และรายงาน
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์โดยเร็ว
๒.๗ มอบหมายสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงอัตรากาลังของ
กระทรวงพลังงาน

๑๐.๒ กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งภาพรวมสถิติที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๙๙๓
ครั้ง รวมจานวน ๒๓,๖๗๖ เรื่อง สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ จานวน ๒๐,๕๔๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๗ โดยประเด็นเรื่องที่
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนราคาญ รองลงมาคือ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
และโครงการของรัฐในประเด็นที่หลากหลาย หนี้สินนอกระบบ แจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติด และแจ้งเบาะแส
การลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน ตามลาดับ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสาคัญแก่การเร่งรัดการดาเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสม
ของผู้ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
๑. เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงเป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบ และเป็นการพิจารณา
การแต่งตั้งในภาพรวมอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ดาเนินการรวบรวมรายชื่อข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (เฉพาะตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวง) ของทุกหน่วยงานที่จะเสนอแต่งตั้ งต่อคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วนภายใน ๒ สัปดาห์ แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ในการพิจารณาแต่งตั้ง/โยกย้าย/ปรับเลื่อนระดับข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจ
หน้าที่พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคานึงถึงความมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการเชื่อมโยงภารกิจหน้าที่
ของหน่ วยงานกับ ยุท ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางการปฏิ รูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายของรัฐบาล โดยให้ถือว่าคุณสมบัติดัง กล่าวเป็นปัจจัยสาคัญในการประเมิน
ความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่งในระดับผู้บริหารของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
ข้าราชการในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสเจริญเติบโตในตาแหน่งหน้าที่ของตนได้ตามสมควรด้วย ให้ผู้บั งคับบัญชา
พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นตามหลักอาวุโสด้วย โดยให้พิจารณาจัดแบ่งข้าราชการทั้งหมดออกเป็น
๓ กลุ่ม และกาหนดสัดส่วนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนเหมาะสม กล่าวคือ (๑) กลุ่มผู้อาวุโสมาก (๒) กลุ่ม
ผู้อาวุโสที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ผลดี และ (๓) กลุ่มผู้อาวุโสน้อย แต่มีความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการที่ต้องใช้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถจ้าง
แรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๘๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ ก ระทรวงคมนาคมเร่ งรัด การด าเนิ น โครงการต่ าง ๆ ในความรั บ ผิ ด ชอบ ตามนโยบายของรั ฐบาล
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้สร้าง
การรับรู้ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่อง แนวทางการนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพาราสารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา โดยให้เร่ง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสม
ในการดาเนินโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้นายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว เพื่ออานวยประโยชน์ในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เช่น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบส่งน้าและ
กระจายน้า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการเพื่อการทางานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดับกากับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ บ.ย.ศ.) และ
ให้ปฏิบัติตามกรอบการทางานของ บ.ย.ศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนาเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใดติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกากับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้นาเรื่องเสนอคณะกรรมการ บ.ย.ศ. พิจารณาต่อไป
๓.๒ ตามที่ น ายกรัฐมนตรีได้ มี ข้อ สั่ งการให้ สานั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ เป็ น หน่ วยงานหลั ก ร่วมกั บ
สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตารวจ โดยให้ครอบคลุม
๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและระบบ
การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
(๓) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร และ (๖) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้นาเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) ด้านองค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ระบบงบประมาณ อานาจหน้าที่ (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติ
หน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบงานสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย (๓) ด้านบุคลากร เช่น ระบบการแต่งตั้ง/โยกย้าย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี
ที่มีการกล่าวหาว่ามีการหาผลประโยชน์และการทุจริตในการดาเนินโครงการของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีผลการสอบสวนที่ชัดเจนภายใน ๑ เดือน
๓.๔ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ด้านความมั่นคงในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
ในการปิดล้อมและตรวจค้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี องค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลการดาเนินภารกิจ ได้แก่ (๑) สอดส่องดูแล และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ (๒) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และยกร่างระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. .... (๓) ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารฯ (๔) ให้ ความเห็ นเรื่องร้องเรียนกรณี ห น่วยงานของรัฐไม่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกรณี ผู้ขอข้อมูลไม่เชื่อว่า
หน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมู ลข่าวสารตามที่ ขอ (๕) ดาเนินการเรื่องอุทธรณ์ ของประชาชนตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารฯ
(๖) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านการจัดการอบรมให้แก่หน่วยงานของรัฐผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ (๗) ดาเนินงานด้านความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศในด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และ (๘) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์
ของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณากาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และปัญหา/อุปสรรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๘๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๒ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ร้อยละ ๑.๑๙ และสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง
เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.๒ คณะทางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เห็นว่า การขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง (สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อาจจะยังไม่สามารถทาให้งานก่อสร้าง
แล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก เช่น ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ส่วนสุดท้ายของ
โรงเรียนโยธินบูรณะ และการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรเพื่อติดตามเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๐ (ร้อ ยละ ๓๔.๕๒) ร้ อ ยละ ๐.๕๓ และส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ส่งมอบพื้ น ที่ ก่ อสร้ างให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้า ง
เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. คณะทางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า
๒.๑ การขยายระยะเวลาการก่ อ สร้าง ครั้งที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ออกไปอี ก ๔๒๑ วั น
ของผู้ว่าจ้าง (สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อาจจะยังไม่สามารถทาให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้าง
ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก เช่น ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ส่วนสุดท้ายของโรงเรียนโยธินบูรณะ และการขยาย
ระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานจากการขึ้นค่าแรง
ขั้นต่าได้ ๑๕๐ วัน
๒.๒ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดจ้างผู้ออกแบบเพื่อศึกษาและออกแบบงานระบบสารสนเทศ
(ICT) ยังล่าช้ากว่าแผนอยู่ ซึ่งขณะนี้สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บริษัทผู้ออกแบบแล้ว และได้ลงนามในสัญญาแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีระยะเวลาดาเนินการออกแบบ ๙ เดือน และต้องเร่งประสานการทางานกับผู้รับจ้างหลัก
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น การประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ
ในตะวันออกกลางกับกาตาร์ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการ
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา การเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณากาหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

(EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกัน
ระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องพิ จารณากาหนดแผนการบริห ารจัด การการก่อ สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการที่มีกรอบระยะเวลาและพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร
ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้ทุกโครงการเริ่มต้นดาเนินงานได้ทันภายในปี ๒๕๖๐
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า และกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาน้าจากโครงการไฟฟ้ า
พลังน้าสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าสตึงมนัมและการนาน้าจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงการด้านการเกษตร
อาจแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มผู้แปรรูป (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม)
และกลุ่มการตลาด (กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต ที่อาจแบ่งตามกลุ่มช่วงวัย
ของประชาชน โดยมีหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องตามช่วงวัยต่าง ๆ
๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ว่ามีปัญ หาอุปสรรค
ในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน เช่น การขุดลอกคูคลอง
การแก้ไขปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้า การขุดคลองระบายน้าใหม่ การส่งน้าจากพื้นที่ที่น้าท่วมขังไปยังพื้นที่เก็บกักน้าหรือพื้นที่
ขาดแคลนน้าโดยใช้ทางน้าธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนจานวนมากให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้โดยเร็วต่อไป
๔.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก นั้น ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลให้กรุงเทพมหานคร
เร่งรัดการสารวจและศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้า
เจ้าพระยาโดยเร็ว เพื่อใช้สาหรับการระบายน้าในกรณีเกิดอุทกภัยและป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
๔.๔ ตามที่ค ณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานั กงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงบประมาณเร่งรัดดาเนินการ
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
๔.๔.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรว่ มกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น
๔.๔.๒ ให้สานักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย
๘๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔.๕ ให้ กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้าขายรายใหญ่ให้ร่วมมือกับ
ภาครัฐในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยอาจพิจารณาให้มีการลดราคาสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอื่นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
ให้เร่งดาเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน แล้วจึงขยายผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการดาเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ง านของรัฐ บาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้ อ สั่ งการของนายกรัฐ มนตรี
(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดาเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (๑) เดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ การสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และแรงงานต่างชาติ (๒) เดือนต่อไป (เมษายน ๒๕๖๐) ได้แก่
การส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับ ใช้ในการดาเนินชีวิตและการท า
การเกษตร การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน และภาวะการค้าระหว่างประเทศ
๒. ผลงานตามประเด็ นการปฏิ รูป (๑) เดือนที่ผ่านมา (กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๐) ได้แก่ ยุท ธศาสตร์ชาติ การปฏิรูป
ประเทศ และการสร้างความสามัค คี ป รองดอง การรณรงค์ ส่งเสริม การเคารพสิ ท ธิผู้ อื่ น มาตรการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ภัยสุขภาพ โรคฤดูร้อน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรการจัดระเบียบสังคม
และการแก้ปัญหาสาธารณภัย (๒) เดือนต่อไป (เมษายน ๒๕๖๐) ได้แก่ ความคืบหน้าโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และความคืบหน้าการดาเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
๓. ผลงานการแก้ไขปั ญหาเร่งด่วน (๑) เดือนที่ผ่ านมา (กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๐) ได้แก่ การชี้แจงประเด็นการปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน การป้องกันปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
การให้ ข้อ มูลเรื่องโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น และนโยบายเจ็บ ป่ วยฉุกเฉิน วิกฤต มีสิท ธิทุ กที่ (๒) เดือ นต่ อไป (เมษายน ๒๕๖๐) ได้แ ก่
การดาเนินการและความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาราคาข้าว การรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและมนุษยชน และ
การรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์

สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญของส่วนราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญของส่วนราชการ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗-พฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญของส่วนราชการ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗-พฤษภาคม ๒๕๖๐ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว มีบัญชาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.๑ ให้ดาเนินการต่อเนื่อง สร้างการรับรู้เป็นผลงานและผลสัมฤทธิ์ตามห้วงระยะเวลา ให้เป็นข้อมูลที่จับต้องได้
แยกเป็นกิจกรรม/กลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับ โดยให้ย้อนถึงปัญหาก่อนปี ๒๕๕๗ ในแต่ละเรื่อง โดยเป็นผลงาน ๓ ปี ต่อเนื่องและต่อไป
๑.๒ สาเนาให้คณะรัฐมนตรีและโฆษกทุกกระทรวง/ทุกหน่วยงานเพื่ อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ IO
(Information Operations) ฯลฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook รัฐบาล และสาเนาให้สื่อส่วนรวม ๑ เล่ม
๑.๓ ติดตามผลการดาเนินงานและให้ส่วนราชการส่งผลงานอย่างต่อเนื่อง กาหนดระยะเวลาทุกเดือนก่อนวันที่
๕ โดยให้รวบรวมเป็นผลงาน ๓ ปี และรวมเพิ่มทุก ๑ เดือน
๒. ให้ทุกส่วนราชการรายงานสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญไปยังสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามห้วงเวลา
ที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้จัดทาข้อมูลผลการดาเนินการดังกล่าว ให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นหมวดหมู่/กิจกรรม แสดงให้เห็นถึง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ปัญหา/สาเหตุ ผลการดาเนินการ และประโยชน์ที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพของปัญหาของเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ที่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลปัจจุบันจะเข้ามาทาหน้าที่ และผลการดาเนินการในปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป
๓. ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดาเนินงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อนามา
รวบรวมเป็นผลการดาเนินงานของรัฐบาล ๓ ปี ต่อไป

การดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล (กขร.)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๙ (ระหว่างวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ
มีผลงานสาคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉัน ท์ เช่น โครงการส่ งเสริมการจั ดกิ จกรรมเพื่ อความปรองดองสมานฉั น ท์
โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์
๒. การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การปฏิรูปการเงินฐานรากและร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน การปฏิรูป
ระบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การปฏิรูป
กฎหมายและระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล การปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหาร
จัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทางธนาคารที่ดินและร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และการปฏิรูปการดาเนินการ
ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและแนวทางการดาเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่า
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรม
เดชานุภาพ การน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และการรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การจัดทาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (โรงเรียนไอซียู) การจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดาเนิน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ การดาเนินโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังด้วยมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ การดาเนินมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม การดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านอาหารไทย ประจาปี ๒๕๖๐ การดูแลผู้บริโภคหลังการปรับราคาจาหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม และการดาเนินโครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ ได้พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือ
ตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอันจะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภ าคให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริม
และผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนเพื่อส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการปรับปรุง
กฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม
๙๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๐ (ระหว่างวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ
มีผลงานสาคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉัน ท์ เช่น โครงการส่ งเสริมการจั ดกิ จกรรมเพื่ อความปรองดองสมานฉั น ท์
โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์
๒. การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. .... การปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและ
ร่างพระราชบัญญัติการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... การปฏิรูปแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูลและร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
พ.ศ. ..... การปฏิรูปความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของสินค้าและร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชารุดบกพร่องของ
สินค้า พ.ศ. .... การจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ บริโภค
พ.ศ..... การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษา
กฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ในประเด็นการปฏิรูปค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจพิเศษเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรม
เดชานุภาพ การน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
การบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทาของคนพิการ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไข
หนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน การดาเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่ องเที่ ยว การจั ดงานส่ งเสริม ด้านดิจิ ทั ลเพื่ อ เศรษฐกิจ และสังคม การขับ เคลื่ อนระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC)
การขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริม SMEs การส่งเสริมสมุนไพรไทย การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการจัดงาน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อไทย การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Street Food Phuket” “Street Food Chiang Mai-Chiang
Rai” และ “Street Food Bangkok” ในรูปแบบภาษาจีน
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน การดาเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การจัดกิจกรรมในการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์
ของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ และการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุ น
ชาวต่างชาติ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ :
การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกระจาย
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบความคืบหน้าการดาเนินการตามประเด็นปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูป
ด้านสังคม : กระจายการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม ตามสรุปผลการประชุม กขร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ
ประเด็นปฏิรูปด้านการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงาน
กับคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
เพื่อจัดประชุมขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวร่วมกับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการจัดทาแผนการดาเนินการและกาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการในเรื่องสาคัญ
เช่น ปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระบบ EHIA และระบบ SEA) ระบบผังเมือง และธนาคารที่ดิน
โดยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปประเทศ
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของ กขร. และรายงานความคืบหน้าให้ กขร. ทราบ รวมทั้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าและสร้างการรับรู้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้
๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวม
๒ เรื่อง
๑.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้า
๑.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและข้อเสนอการปฏิรูปอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๖๐) รวม ๑๕๓ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้

๙๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
(รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....)
๒. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๐) รวม ๑๕๔ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่
รัฐ มนตรีป ระจาสานัก นายกรัฐ มนตรี (นายสุวิท ย์ เมษิน ทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่า ย (คณะรัฐ มนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ
๒. รับทราบสรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้ งที่ ๒๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๐ เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์
พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา และมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านนารายงาน
ดังกล่าวไปพิจารณาศึกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้
๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
(รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ การพัฒนารูปแบบ
การดาเนินภารกิจภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมั ครในภาครัฐ และการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ : ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
(รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ แผนการปฏิรูปแบบการอุดมศึกษา
และการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม)
๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐) รวม ๑๖๓ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบกิจการที่ต้องใช้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถจ้าง
แรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ ก ระทรวงคมนาคมเร่ งรัด การด าเนิ น โครงการต่ าง ๆ ในความรั บ ผิ ด ชอบตามนโยบายของรั ฐบาล
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และให้สร้าง
การรับรู้ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่อง แนวทางการนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพาราสารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา โดยให้เร่ง
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสม
ในการดาเนินโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้นายางพารามาใช้ในการสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชน และให้ประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว เพื่ออานวยประโยชน์ในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เช่น
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร การพัฒนาระบบส่งน้าและ
กระจายน้า ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยมี
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บ.ย.ศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการเพื่อการทางานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดับกากับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ บ.ย.ศ.) และ
ให้ปฏิบัติตามกรอบการทางานของ บ.ย.ศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนาเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใดติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงาน
หรือระดับกากับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้นาเรื่องเสนอคณะกรรมการ บ.ย.ศ. พิจารณาต่อไป
๓.๒ ตามที่ น ายกรัฐมนตรีได้ มี ข้อ สั่ งการให้ สานั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ เป็ น หน่ วยงานหลั ก ร่วม กั บ
สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินการด้านการปฏิรูปกิจการตารวจ โดยให้ครอบคลุม
๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การถ่ายโอนภารกิจ (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาและระบบ
การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
(๓) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย (๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร และ (๖) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้นาเสนอแผนดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจใน ๓ ด้านหลัก ดังนี้ (๑) ด้านองค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน ระบบงบประมาณ อานาจหน้าที่ (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติ
หน้าที่ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระบบงานสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย (๓) ด้านบุคลากร เช่น ระบบการแต่งตั้ง/โยกย้าย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
และให้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มี
การกล่าวหาว่ามีการหาผลประโยชน์และการทุจริตในการดาเนินโครงการของศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีผลการสอบสวนที่ชัดเจนภายใน ๑ เดือน
๓.๔ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ด้านความมั่นคงในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
๙๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธทาร้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์
ในการปิดล้อมและตรวจค้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖๖ ของ
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย ตามที่ รั ฐมนตรีป ระจ าส านั ก นายกรั ฐมนตรี (นายสุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรีย์ ) ประธานกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ
๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศต่อไป

การเช่ารถยนต์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสานักงาน ป.ป.ส.
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) ดาเนินการ
เช่ า รถยนต์ จ านวน ๔๒ คั น เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของส านั ก งาน ป.ป.ส. ในลั ก ษณะก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ า มปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ตั้ งแต่ ก รกฎาคม ๒๕๖๐ ถึ งมิ ถุ น ายน ๒๕๖๕ ตามนั ย มาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิธีก าร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรณีเฉพาะราย ในวงเงินทั้งสิ้น ๗๕,๙๖๕,๒๘๐ บาท ตามอัตราค่าเช่ารถยนต์
ที่ก ระทรวงการคลังให้ ความเห็น ชอบแล้ว โดยให้ ใช้ จ่ายจากงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน
๓,๗๙๘,๒๖๔ บาท โดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ
ว่า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ ายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน
๑๕,๑๙๓,๐๕๖ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้เสนอตั้งรองรับไว้แล้ว จานวน ๒,๖๑๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอีก จานวน
๑๒,๕๘๑,๐๕๖ บาท ให้เสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับ แล้วแต่
กรณี ส่วนที่เหลืออีก จานวน ๕๖,๙๗๓,๙๖๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ครบวงเงินตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้สานักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบี ยบ ข้อบั งคับ และมติค ณะรัฐมนตรีที่ เกี่ ยวข้อ งให้ ถูก ต้องครบถ้วน และต่ อรองให้ ได้ราคาต่าสุ ดด้วย ตามความเห็ น ของ
สานักงบประมาณ

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ความก้าวหน้าการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในประเด็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการขออุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการตามแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เสนอ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. อนุมัติรายการขออุทธรณ์ที่มีค วามจาเป็นเร่งด่วน จานวน ๑๗๐ รายการ วงเงิน ๑,๑๗๕.๔๐๔๓ ล้านบาท ที่มี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสานักงบประมาณได้เสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์แล้ว เพื่อดาเนินการขอรับ
จัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นต่อไป
๓. เห็นชอบให้สานักงบประมาณรวบรวมรายการขออุทธรณ์ที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างส่วนราชการ
นาส่งสานักงบประมาณที่ยังเหลืออยู่อีก ๑๔,๗๔๕ รายการ จานวนประมาณ ๕,๗๑๔ ล้านบาท เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานกรรมการบริห ารราชการแผ่น ดิน เชิงยุท ธศาสตร์เป็น ผู้ให้ค วามเห็น ชอบแล้ว นาเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณา ทั้งนี้
ให้สานักงบประมาณรวบรวมรายการขออุทธรณ์ทั้งหมดรายงานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ทราบต่อไป
๔. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จานวน ๓ กรณี ดังนี้
๔.๑ กรณี รายการที่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ดาเนินการหารือเพื่อทาความเข้าใจกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔.๒ กรณีรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นขอทาความตกลงกับคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
และให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
และให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔.๓ กรณีส่วนที่เหลือ (ปัญหาการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/ปัญหาการขอใช้ที่ดิน/ปัญหาด้านกฎหมาย)
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องดาเนินการเจรจากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายการอื่ นที่มีความจาเป็นเร่งด่วนสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ/หรือดาเนินการแล้ว
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ก็ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาทบทวนเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม แล้วเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐ มนตรีที่กากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน เพื่อขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๐ และให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป

๙๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดการดาเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับเอกชน
และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรั ฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๙ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ
และให้แจ้งสานักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องคืนตัวความหรือส่งคาตัดสินชี้ขาดและมติคณะรั ฐนมตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน
ของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการดาเนินการตามข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอแนะ
นโยบายการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยผลการพิจารณา
ให้ความเห็นและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องกระบวนการจัดทาโครงการด้านปิโตรเลียมของประเทศไทยพบว่า กฎหมาย
ปิโตรเลียมในปัจจุบันมีการดาเนินการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารโดยมีการเร่งสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงแล้ว ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงาน
จะนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สาหรับข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่เสนอให้นาหลักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ หลักปฏิบัติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาปรับใช้ในการกากับดูแลภาคธุรกิจที่ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมนั้น ในกระบวนการของกฎหมาย
ปิโตรเลียมได้คานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติระดับนานาชาติดังกล่าวอยู่แล้ว และสามารถนาหลักปฏิบัติดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการปิโตรเลียมจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติสูงสุดอย่างแท้จริง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดทาร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการจัดทาร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทาร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(เพิ่มเติม) ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
[เรื่อง แนวทางในการจัดทาร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ ประกอบกับ
มาตรา ๒๖๓)] ดังนี้
๑. แนวทางการเขียนความในวรรคสามของคาปรารภในร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ ต้องประกอบไปด้วยสาระสาคัญ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) เหตุผลความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมายนั้น ๆ และ (๒) การระบุว่ากฎหมายนี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แล้ว
๒. แนวทางการเขียนบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมาย มีหลักเกณฑ์ที่ต้องคานึงถึงในการเขียนเหตุผลประกอบร่างกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ (๑) เหตุผลและ
ความจาเป็นที่ต้องมีกฎหมายในเรื่องนั้น (๒) หากกฎหมายนั้นมีเนื้อหาเป็นการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลควรระบุเหตุผล
และความจาเป็นที่ต้องมีการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในเรื่องดังกล่าว และ (๓) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องใช้ระบบ
คณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องใช้โทษอาญาสาหรับความผิดร้ายแรง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท ๖ ๒๑๒๔๙/๖๐
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือ
จากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดย
วิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย (๑) ภาพรวม
การรายงานผลความคืบหน้าการดาเนินการฯ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลผ่านเว็บไซต์ฯ
จานวน ๒๕ หน่วยงาน จากทั้งหมด ๓๗ หน่วยงาน และ (๒) ปัญหาเกี่ยวกับการรายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ถูกต้อง
ตามแบบรูปแบบที่กาหนด และอาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของจานวนกฎหมายที่หน่วยงานต้องจัดทา จึงได้ดาเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงข้อมูล พร้อมกับเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินการตามกาหนดเวลา
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

๙๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง การติดตามผลการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้ทุกส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายเร่งรัดการจัดทาผลการรับฟังความคิดเห็นและคาชี้แจง
ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและที่อยู่ระหว่าง
การตรวจพิ จารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
(เรื่อง แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการผลักดันร่างกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล
๒. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดและติดตามการดาเนิ นการตรากฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติและ
การตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในทุกกระบวนการตรากฎหมาย ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการดูแลประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยที่จะได้รับผลกระทบด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๐

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
จานวนเรื่อง
๘๐

๖๔

๖๐

๕๑

๔๔

๔๐

๓๙

๒๐
๐
๖ มิ.ย.

๑๓ มิ.ย.

๒๐ มิ.ย.

๒๗ มิ.ย.

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
จานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๐

๔๐๘

๔๒๔

๓๕๕
๓๓๒
๓๒๓
๓๑๙ ๓๒๖
๓๒๐
๓๐๖
๒๙๑
๒๗๗ ๒๖๖
๒๖๔
๒๖๕ ๒๗๗ ๒๗๒
๒๓๙
๒๓๘ ๒๓๖ ๒๓๓๒๓๘
๒๔๔
๒๓๙
๒๓๓
๒๑๙
๒๓๓
๒๒๕
๑๙๘ ๑๘๑๒๑๖ ๑๙๘
๑๙๗
๓๔๒

๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๑๐๘

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

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑

เดือน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๔๗ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๓๗ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๓๗ เรื่อง (๖๙.๑๙ %)
137

ป,วาระประธานแจ้
4
ง

อ,วาระอื
10 ่น

47

วาระเพื่อพิจารณา ๔๗ เรื่อง (๒๓.๗๔ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

๑๐๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔ เรื่อง (๒.๐๒ %)

ๆ ๑๐ เรื่อง (๕.๐๕ %)

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๑๘๔ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๔๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๕ เรื่อง วาระจร ๒ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ ๑๓๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๒๒ เรื่อง วาระจร ๑๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๕๐

๑๒๒

วาระจร

๑๐๐
๕๐

๔๕
๑๕

๒

ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๑๘๔ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๖ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๙๘ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
๕๓

นร.

๔

กห.

๑๒

กค.

๑๕

กต.

๗

กก.

๓

พม.

๑๖

กษ.

๘
๘

คค.
ทส.

๔

ดศ.

๓
๓

พน.
พณ.

๑๖

มท.

๕

ยธ.

๔

รง.

๒
๒

วธ.
วท.

๖
๖
๖

ศธ.
สธ.
อก.

๑
๑

สม.
สสส.

๙

สว.

๑

อส.

๒

สลธ.คสช.

๑

ศอบต.

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

๑๐๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๕๗ เรื่อง
๗๙.๒๙ %

เรื่องกฎหมาย
๔๑ เรื่อง
๒๐.๗๑ %

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๔๕ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๕๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่อนโยบายรั
งที่สอดคล้ฐอบาล,
ง
กับนโยบายรั
ฐบาล
145, 73.23%
๑๔๕ เรื่อง
๗๓.๒๓ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่สกัอดคล้
องกับ ฐบาล
บนโยบายรั
นโยบาย…
๕๓ เรื่อง
๒๖.๗๗ %

รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๔๑

๔๕

๓๔

๓๑

๓๐
๑๕
๐

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

๑๐
๒

๑
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

๗
(๕)

๖
(๖)

(๗)

๑
(๘)

๗
(๙)

๕
(๑๐) (๑๑)

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

รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

๑๐๖

นโยบาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๖๐

๔๙

๔๐
๒๐
๐

๓๓
๒๓

๒๑
๑๐
(๑)

(๒)

(๓)

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

(๔)

๙
(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จานวน ๑๘ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาคกลาง
จานวน ๖ เรื่อง
๓๓.๓๓ %
ภาคตะวันออก
จานวน ๑ เรื่อง
๕.๕๖ %

ภาคใต้
จานวน ๑ เรื่อง
๕.๕๖ %

ภาคเหนือ
จานวน ๓ เรื่อง
๑๖.๖๗ %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จานวน ๗ เรื่อง
๓๘.๘๘ %

รวมทั้งสิ้น ๑๘ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
มีจานวนทั้งสิ้น ๒๓๗ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๒๐
๑๗
๑๕ ๑๓
๑๓ ๗ ๙
๒๐ ๑๓
๙
๗
๖
๗
๔ ๒ ๔ ๒ ๒
๔
๔
๑๐
๔
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส.

หน่วยงาน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีจานวน ๑ คณะ ดังนี้
- คณะกรรมการอ านวยการเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub)

๑๐๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จาแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดาเนินการ
รวม

ฉบับ
๒๒
๒๒

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีจานวน ๔๓ ฉบับ จาแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวม

รัฐ พระราช พระราช พระราช
ธรรมนูญ บัญญัติ กาหนด กฤษฎีกา

๑

กฎ
กระทรวง

กฎ

ระเบียบ

๑

ประกาศ

๑
๑

๑
๒

๑
๓

๔
๑
๑

๑
๒

๑
๑

๓
๑
๑

๒
๔
๑
๑
๑
๒

๒
๑
๑
๑๐

๑๐

๑
๑๙

๑

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙

๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

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

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

๑๑๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
อส.
สว.
สม.
ศอบต.
สสส.
สลธ.คสช.

ชื่อเต็ม
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

