คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้ง เป็น ต้น ดังนั้น มติคณะรัฐ มนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี ประเภท
วาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) แนวทางการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
โครงการบ้านประชารัฐ และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและ
การปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางาน
ของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีนาคม ๒๕๕๙

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖๔๒/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาส
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
การจั ดกิ จกรรมเฉลิ มพระเกียรติ ในโอกาสวั นคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็ จ ว ๙๑/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
๘๖๕๒/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
โครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ"

หน้า
๑

๑
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
๘๓๘๕/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๙๓๗๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๒
๒

๙๕๑๙/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๘๐๖/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๓
๓

๑๐๖๘๑/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ๑๐๖๖๓/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๔

การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๒
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การขออนุมัติในหลักการเรื่องการผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทางานได้ตามกฎหมาย
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐเบลารุส
บันทึกแสดงเจตจานงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเกษตรและสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น
การแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยเอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)
สาหรับการนาของเข้าชั่วคราว (อนุสัญญา เอ.ที.เอ.)
การร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนราชอาณาจักร
กัมพูชา

๗๔๒๕/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๕๒๔/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๔
๕

๗๖๑๗/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๕

๗๔๘๖/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๕

-๒รายงานผลการประชุม G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy :
An Approach to Implementing the Sustainable Development Goals
และผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับและกาหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต
และกาหนดเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับศรีลังกา
การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ ๗
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับรัฐลิเบีย
การดาเนินการให้มีผลผูกพันตามการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion)
ร่างถ้อยแถลงประธานของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔
รายงานผลการเดินทางไปร่วมการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดาเนินความร่วมมือ
ด้านการเกษตรและประมงภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทย-ฟิจิ
ณ สาธารณรัฐฟิจิ
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)
ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า Non-Project Grant Aid (NPGA) จากรัฐบาลญี่ปุ่น
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย
ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวางแผนอนาคต
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี เรื่องการโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Bali Process Ministerial Declaration on Irregular Migration)
การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑
การรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima
Action Plan) สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๒๕
รายงานผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกาลังพัฒนา และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ
เอเซีย ครั้งที่ ๑๔
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๒
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ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ๑๑๒๕๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
ตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล เฉพาะโครงการที่จะต้อง
ขอใช้พื้นที่เพื่อดาเนินโครงการ

๒๒

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐ
บัลแกเรีย
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองประธานาธิบดีอินเดีย
ผลการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม วิชาการเกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ (Joint Commission-JC)
ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๙
การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์
ครั้งที่ ๔ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม๑ เมษายน ๒๕๕๙
การให้ สั ตยาบั นพิ ธี สารว่ าด้ วยกรอบกฎหมายเพื่ อด าเนิ นการเชื่ อมโยงข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
การลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงโครงการ "Domestication of Endangered,
Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem
in Malaysia and Thailand"
รายงานผลการเดินทางไปลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง และการหารือทวิภาคี
ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ระหว่าง
วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๖ (SC66) และ
แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผูท้ เี่ ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
การกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ร่างพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ....

๑๑๔๗๓/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๔๘๙/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๒๒
๒๒

-๔๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้ า เมื อ ง การทารุ ณ กรรมต่ อ แรงงานข้ า มชาติ
การท่องเที่ยวที่เ น้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน
โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

๗๓๙๔/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๒๓

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
พ.ศ. ....
ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะรัฐมนตรี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
โครงการบ้านประชารัฐ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๗๖๘๑/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๒๓

๘๔๑๕/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๘๖๐๙/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๕๗๗/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๕๙๔/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๒๔
๒๔
๒๕
๒๕

Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

๘๗๒๐/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๒๗

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

๗๖๖๖/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๒๗

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย

-๕๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๑๑๕๗๗/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๒๘

รายงานผลการดาเนินงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๘๔๐๖/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
(กระทรวงวัฒนธรรม)
แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้าอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ๑๑๒๑๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า)

๒๙

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒)

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๒๙

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุขภาพของประชาชน
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้ ๘๒๘๗/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๙๔๓๗/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑
๓๑

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ๙๓๓๙/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. ....
ผลการดาเนินงานตามแผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง ๑๐๑๗๘/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
ของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๘ และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ๑๑๖๗๘/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
และแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

๓๒
๓๒

๓๒

-๖การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑๖๙๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
แผนอานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทางของประชาชน ๑๑๒๐๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม

๓๓
๓๔

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิ จัยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๑๑๓๗๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๓๔

๘๖๗๕/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๓๕

๑๐๓๔๑/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๒๘๖/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๓๕
๓๕

๑๑๒๑๐/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๓๖

ว ๙๘/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๓๗

รายงานผลการดาเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ๗๔๐๑/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑
รายงานผลดาเนินงานการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ๘๒๐๕/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับ ๑๑๔๓๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
การดาเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่กลุ่ม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

๓๗

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. ....

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เกี่ยวกับ
เงินทุนหมุนเวียน)

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๕ กลุ่ม

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
๓๘
๓๘

-๗๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๙๕๑๑/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๐๕๙/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๐๖๔/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๓๙
๓๙
๓๙

๘๖๖๘/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
งานมหกรรมเรือสาราญและมารีน่า
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ๑๑๒๖๗/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
[ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]
๑๑๔๒๓/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารไทย

๔๐
๔๐

โครงการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางของกระทรวงพาณิชย์
รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายงานการดาเนินการมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

๔๑

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๙๖๑๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๔๒

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนา ๑๑๕๐๕/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
การเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
๑๑๕๐๓/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

๔๒

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
๔๓

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
รายงานผลการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๖ ณ กรุงโดฮา ๗๕๑๓/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
รัฐกาตาร์ และขออนุมัติในหลักการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี
พลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
ว ๘๐/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ว ๙๕/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
ในการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น

๔๓

๔๔
๔๔

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน ๗๖๕๗/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สาหรับการจาหน่าย ๘๓๕๑/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
หนี้สูญจากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี ๒๕๕๔ [ร่างกฎกระทรวง
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้]
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นวิสาหกิจเพื่อสังคม [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม ๙๓๔๘/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๔๔
๔๕

๔๕

-๘ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ๑๐๓๓๕/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาค
ให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. ๑๑๒๕๙/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]

๔๖

๔๖

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตรา
ค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....
รายงานการแก้ไขปัญหากรณีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ขัดข้อง
ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-แบริ่ง และสนามกีฬา-บางหว้า
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ขออนุมัติปรับแผนการดาเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิ น-สระบุ รี -นครราชสี มา และสายบางใหญ่ -กาญจนบุ รี จากเดิ ม
ที่ให้ใช้แหล่งเงินกู้ เป็น ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของกรมทางหลวง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก
ผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
การดาเนิ นการของกระทรวงคมนาคมกรณีบริษัท สายการบินนกแอร์ จากั ด
(มหาชน) ยกเลิกเที่ยวบิน
ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง

๗๓๑๗/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๗๐๖/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๔๗
๔๗

๗๔๕๔/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๔๗

๘๗๒๒/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๔๘

๘๔๐๘/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๙๖๓๘/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๔๙
๔๙

๑๑๐๔๘/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๔๙

๑๑๖๕๓/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๕๐

๗๖๓๕/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๖๔๕/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๕๑
๕๒

๑๑๕๔๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๕๒

๑๑๒๘๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๕๓

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน
๘๐๐ ล้านบาท
รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๙
ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๙ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี ๑๑๔๘๕/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
(O/D)

๕๓

๖.๑๕ ด้ า นการเกษตร ปรั บ โครงสร้ างการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
๗๗๒๘/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๕๔

๑๐๓๙๗/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๕๔

๑๑๒๘๙/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๕๕

๑๑๖๖๓/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๕๕

๘๒๙๖/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๘๕๘๙/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๕๖
๕๖

๙๓๖๖/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๕๗

๙๓๖๙/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๕๘๔/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๕๗
๕๘

๑๐๖๖๗/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ว ๑๐๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
สาหรับประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสาหรับหน่วยงานภาครัฐ

๕๙
๕๙

ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน ASEAN Fisheries and
Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for
the World
การนาเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙
ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท)
ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ
รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(ท่าหลวง) จากัด และบริษัท ศิลาสานนท์ จากัด ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) และคณะ
การเดินทางเยือนประเทศอินเดียเพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ และผลการทบทวนในเรื่องพื้นที่และแผนการดาเนินการ

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

- ๑๐ ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ลักเซมเบิร์ก
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สเปน

๗๖๒๖/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๖๑

๙๕๗๐/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๔๖๑/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๔๑๗/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๖๑
๖๑
๖๒

ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....

๑๑๕๒๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๖๓

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ๑๐๔๑๐/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๖๔

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
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

- ๑๑ ๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้อ งและฟื้นฟูพืนที่อ นุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ๘๕๘๒/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕

สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๓ ๗๔๐๙/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๕ ๑๐๑๗๓/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
และครั้งที่ ๑๖
สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๗ ๑๑๒๖๕/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๖๕
๖๖

๗๕๒๐/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙
รายงานการจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม ๖ พื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้แผนการจัดการ ๑๑๒๔๕/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
กากอุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒

๖๗
๖๗

ว ๗๑/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
ว ๗๗/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
ว ๘๒/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
ว ๙๔/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
ว ๑๐๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๙๔๙๓/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๖๙
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘กรกฎาคม ๒๕๖๐) [แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ระยะที่ ๒

๖๖

- ๑๒ ของส่วนราชการ จาแนกตามกรอบการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน]
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สิน
ภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ เ คราะห์ ง บประมาณประจ ารั ฐ สภา พ.ศ. ....
ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย)
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง ความคืบหน้า
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
และความคืบหน้าการบริหารจัดการน้า
หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๒)
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
การดาเนินการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....

ว ๖๘/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๘๗๑๘/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๗๔๑๖/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๗๓
๗๔
๗๕

ว (ร) ๔๕/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๓๒๑/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๗๕
๗๖

ว ๖๗/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๖๗๙/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๘๔๒๙/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๙๓๕๗/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๔๕๕/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๘๕๕๗/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๗๖
๗๗
๗๗
๗๗
๗๗
๗๘

๘๓๘๐/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๗๘

๘๒๗๖/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๗๘

๘๖๕๙/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๙๓๕๙/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๗๙
๗๙

๑๐๒๑๐/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๗๙

ว ๘๑/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๘๐

๙๔๓๒/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๘๐

๙๕๙๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๘๐

๙๓๙๕/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๕๒๓/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
ว ๙๗/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๘๑
๘๑
๘๑

- ๑๓ ว ๘๖/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๘๒

๑๐๔๔๙/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
ว ๙๐/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๘๓
๘๓

๑๑๑๘๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๖๗๐/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๘๓
๘๓

ว ๙๙/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๘๔

๑๑๒๓๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๘๔

๗๗๕๔/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๙๑๕๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๘๕
๘๕

๑๐๖๐๒/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๖๔๖/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๘๖
๘๖

๑๐๖๓๗/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๘๗

๑๑๒๑๔/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]

๘๗

สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ๙๑๔๓/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ว ๘๓/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
แนวทางการดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

๘๘

แนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ
ตามแนวทางปฏิรูป
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และ
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่
(รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ....
รายงานผลการจัดงาน "ตลาดวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรม
สร้างสุข"

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ)
รายงานผลการประชุมทางเทคนิคเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ณ ธนาคารโลก
กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
หลั กเกณฑ์และวิธีการเยี ย วยาให้ แก่ข้าราชการทหารผู้ ได้รับผลกระทบจาก
ความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการเยีย วยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน และยกร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมประมง

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๘๘

- ๑๔ ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีการยุติการดาเนิน
คดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แผนการชาระหนี้ค่าภาษีการพนัน
ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทย)
ร่างกฎกระทรวงการยื่นคาขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การ
โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไข
มาตรา ๑๒ ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....

๗๙๘๘/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๗๑๙/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๘๓๗๕/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]

๙๐
๙๐
๙๐

๙๓๑๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]

๙๑

๙๓๘๕/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๖๑๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๔๒๘/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๙๑
๙๑
๙๒

๑๐๓๗๘/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๓๕๘/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๔๔๑/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๙๓
๙๓
๙๔

๗๘๗๔/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

๙๔

- ๑๕ ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มี หน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เทคโนโลยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ละความ รู ้ ท า ง
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เ พื่อเร่งรัดการด้า เนินคดี
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

- ๑๖ -

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องในโอกาส
มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ดังนี้
๑. ให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประสานงานกับสานักพระราชวังและสานักราชเลขาธิการ เพื่อเตรียมการ
จัดพระราชพิธี และศาสนพิธีในโอกาสดังกล่าวให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติต่อไป
๒. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีประสานงานกับสถาบันสิริกิติ์ สานักราชเลขาธิการ ในการจัดสร้างถาวรวัตถุ
เป็นที่ระลึกเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย
๓. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีประสานงานกับสานักราชเลขาธิการ ในการจัดทาตราสัญลักษณ์และหนังสือ
จดหมายเหตุ
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินโครงการ "ปลูกไทย...
ในแบบพ่อ"
๕. ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดาเนินโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศตามแนวพระราชดาริ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเห็นควรให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ และมอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นตัวแทนนาคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีติดภารกิจราชการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ตามแบบแปลนของสานักพระราชวัง ภายในกรอบ
วงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE)
ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกัน และให้กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ) ดาเนินการ
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้โรงงานยาสูบปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
๒. อนุมัติให้โรงงานยาสูบนาค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติม จานวน ๕๓๐ ล้านบาท มาบวกกลับในการคานวณ
กาไรเพื่อการจัดสรรโบนัสประจาปีบัญชีที่มีการใช้จ่ายจริง
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่่าเพื่อช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทย
ก้าวไกลสู่สากล” ในกรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้่า
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด่าเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ (คณะที่ ๕) เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) ด่าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตราก่าลังข้าราชการของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ส่านักงาน ก.พ.
น่าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการก่าหนดเป้าหมายและนโยบายก่าลังคนภาครัฐพิจารณาก่าหนดอัตราก่าลังตามความจ่าเป็น
และเหมาะสม โดยด่าเนินการให้แล้วเสร็จและน่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาก่าลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)] ส่าหรับเรื่องงบประมาณในการด่าเนินการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) ด่าเนินการตาม
ความเห็นของส่านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กรมประมงปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาด่าเนินการเป็นล่าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีตามความจ่าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท่าการประมงผิดกฎหมายรับความเห็น
ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรติดตามและดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรมเจ้าท่า ประมงจังหวัด สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงจังหวัด เร่งรัดพิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการประมง
ที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคารออมสินในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถน่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่่าไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือการท่าประมงและปรับปรุงเรือประมง
ได้อย่างรวดเร็วทันกับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงในขณะนี้ ไปพิจารณาด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๒ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานร่วม โดยการประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว
ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดน ไทย-ลาว ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด การติดต่อประสานงานและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลระหว่าง ไทย-ลาว ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอของฝ่ายไทยที่ให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย
กับกองทัพประชาชนลาว และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ ๒๓ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด่าเนินการตามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวต่อไป
๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบนเส้นล่าน้่า
ระหว่างประเทศ ควรมีข้อตกลงร่วมกันบนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนทั้ง ๒ ฝ่าย และกลุ่มประเทศในอาเซียนตลอดจนประชาชน
ที่อยู่ปลายน้่า เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่าหรับด้านความร่วมมือการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะงาช้าง ที่มีการเคลื่อนย้าย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ไปมาของกลุ่มช้างป่าระหว่างประเทศ ควรวางแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในรูปแบบของ Transboundary Protected
Area Conservation และประกาศพื้นที่กลุ่มป่าอนุรักษ์ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง
ประเทศ ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์โบราณ เป็นมรดกอาเซียนระหว่างประเทศ และประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกร่วมกัน
ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
ส่านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอตามรายงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดี
ค้ามนุษย์ มีสาระส่าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีบทบัญญัติ
ที่ครอบคลุมในเรื่องความหมายของบทนิยามค่าว่าแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการก่าหนดหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และปรับปรุงบทก่าหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และให้ส่งส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และมอบหมายให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าของเรื่องรับไปด่าเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขออนุมัติในหลักการเรื่องการผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
และได้รับอนุญาตให้ทางานได้ตามกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงมหาดไทยใช้อ่านาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ่าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษส่าหรับผู้เสียหาย และพยาน ในความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๑ ปี และหากมีความจ่าเป็น
ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีให้สามารถขอขยายเวลาได้ไม่เกินครั้งละ ๑ ปี และให้จัดท่าทะเบียนประวัติและบัตรประจ่าตัวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์แก่ผู้เสียหายในคดี
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กับคนต่างด้าวที่ได้จัดท่าทะเบียนประวัติและบัตรประจ่าตัว
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตท่างาน
๔. ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ซึ่งได้จัดท่าทะเบียน
ประวัติและบัตรประจ่าตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว ให้สามารถท่างานตามพระราชบัญญัติการท่างานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามลักษณะงานที่อธิบดีกรมการจัดหางานก่าหนด
๕. ให้ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรมพิจารณาให้การช่วยเหลือพยานในคดีค้ามนุษย์ และได้รับ
การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยค่านึงถึงหลักมนุษยธรรม
๖. ให้ยกเว้นการด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้ส่านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการด่าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช้พื้นที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อนไปพิจารณา
ด่าเนินการปรับแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งปรับปรุง
๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

แผนดังกล่าวให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เช่น การด่าเนินการด้านกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนต่าง ๆ
๒. ให้ส่านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมข้อความ
“พัฒนาระบบการป้องกันการระบาดในสัตว์ตามแนวชายแดนร่วมกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน” ในข้อ ๔.๖ พัฒนาระบบ
การตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน และเมื่อจัดท่าแผนบริหารจัดการชายแดนฯ (แผนหลัก) แล้วเสร็จ ควรให้
แต่ละกลุ่มภารกิจย่อยจัดท่าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องและชัดเจนในการปฏิบัติงาน ทั้งแผนการด่าเนินงาน
และแผนงบประมาณเพื่อให้สามารถก่าหนดขอบเขตภาระงานในปีต่อไปได้ ส่าหรับกรณีระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ควรท่าการยกระดับการติดตามคนเข้าเมืองตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัย โดยปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลคนเข้าเมืองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานระดับกระทรวงตั้งแต่
๒ หน่วยงานขึ้นไปให้เป็นระบบเดียว (National Single Window) และหาแนวทางการบูรณาการจัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกัน
โดยให้ความส่าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ รวมทั้งควรสร้างเครือข่ายภาคประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนเพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกัน และรายงานสถานการณ์ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ไปพิจารณาประกอบการด่าเนินการด้วย แล้วน่าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส่ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น จ่านวน ๙๓๑,๙๒๖,๗๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช่ารุดเสียหายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ่าเภอของจังหวัดสงขลา จ่านวน ๓๗ เส้นทาง
(ระยะที่ ๒) ระยะทางรวม ๑๔๘.๑๔๒ กิโลเมตร โดยให้ประชาสัมพันธ์/ในพื้นที่สังคมโซเชียล เพื่อเห็นความส่าคัญที่รัฐให้กับ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ่าเภอของจังหวัดสงขลา และเห็นควรให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกจัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง
และขอท่าความตกลงกับส่านักงบประมาณในรายละเอียดตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยตรงต่อไป ตามความเห็นของส่านักงบประมาณ

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐเบลารุส
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐ
เบลารุสของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันที่
๒๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหม
ของไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐเบลารุส โดยการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคง การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติมากยิ่งขึ้น
ส่วนการเยือนสาธารณรัฐเบลารุส ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการลงนามในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐ
เบลารุสว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะด้านการทหาร
และด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง บันทึกแสดงเจตจานงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเกษตรและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลญี่ปนุ่
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างบันทึกแสดงเจตจ่านง (Memorandum of Intent : MOI) ระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลไทยว่าด้วย
การกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยร่าง MOI มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้่าเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย
ที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ โดยก่าหนด
ให้มีการจัดตั้งกลไกการหารือระดับสูงเพื่อเร่งรัดและผลักดันการด่าเนินความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งการส่งเสริม
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเจรจาการค้าสินค้าภายใต้ความตกลง JTEPA มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย การน่าเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาใช้ในการเกษตร
และการบริหารจัดการน้่าและชลประทาน
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่าง MOI ดังกล่าว
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง MOI ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส่าคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด่าเนินการได้โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยเอกสารค้าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) สาหรับการนาของเข้าชั่วคราว
(อนุสัญญา เอ.ที.เอ.)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยเอกสารค้่าประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) ส่าหรับการน่าของ
เข้าชั่วคราว (อนุสัญญา เอ.ที.เอ.) (Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods :
ATA Convention) ซึ่งองค์กรศุลกากรโลกได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญา เอ.ที.เอ. ในมาตรา ๔ โดยให้มีการใช้เอกสาร ATA Carnet
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่การแก้ไขดังกล่าวไม่ได้ผูกมัดประเทศภาคีอนุสัญญา เอ.ที.เอ. หากประเทศภาคีใดยังไม่มีความพร้อม
สามารถใช้เอกสารกระดาษต่อไปได้ และแก้ไขมาตรา ๑๘ ว่าด้วยเรื่องการก่าหนดองค์ประชุม Contracting Parties to the Customs
Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods โดยประเทศภาคีอนุสัญญา เอ.ที.เอ. จะต้อง
เข้าประชุม จ่านวน ๑ ใน ๓ ของประเทศภาคีทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมและมีอ่านาจในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็ นของกระทรวงพาณิชย์และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มความระมัดระวังในการติดตามวาระการประชุม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศไทย
รวมทั้งให้กรมศุลกากรและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขและงบประมาณส่าหรับการติดตั้ง
ระบบ eATA Carnet ส่าหรับอนาคต รวมถึงให้ความส่าคัญกับการศึกษาผลการด่าเนินงานของประเทศภาคีอนุสัญญา เอ.ที.เอ
ที่น่าร่องทดลองใช้ระบบ eATA Carnet เพื่อน่าผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่าทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและต้นทุนในระยะยาว หากประเทศไทยจ่าเป็นต้องใช้ระบบดังกล่าวในอนาคต ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ สรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้
๑. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อทอดพระเนตรโครงการที่ได้รับพระราชทาน
๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ซึ่งมีส่วนส่าคัญยิ่ งในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และ
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการขยายความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป ในโอกาสนี้ สถาบันการดนตรีกัลยาณิวัฒนา
กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับฝ่ายกัมพูชาจัดงานแสดงคอนเสิร์ตดุริยางค์เยาวชนสถาบันการดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับเยาวชน
ดนตรีกัมพูชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย
๒. การหารือระหว่างฝ่ายไทยน่าโดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กับฝ่ายกัมพูชาน่าโดย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายฮอร์ นัมฮง) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ่าส่านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสก อาน) ในประเด็นความร่วมมือในมิติต่าง ๆ การเสริมสร้างมิตรภาพ และการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุม G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy : An Approach to Implementing
the Sustainable Development Goals และผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุม G-77 Bangkok Roundtable
on Sufficiency Economy : An Approach to Implementing the Sustainable Development Goals และผลการเข้าร่วม
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการประชุม G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy : An Approach to Implementing
the Sustainable Development Goals เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เข้าใจแนวทางการพัฒนา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งตระหนักว่า หลักปรัชญาดังกล่าวสามารถ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ และเป็นมิติใหม่ที่ครอบคลุม
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถน่าไปสู่กระบวนการแนวคิดใหม่เพื่อให้ประเทศก่าลังพัฒนาสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
นโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยได้แสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับประเทศต่าง ๆ อย่างจริงใจในการแสวงหา “ความเหมือนในความแตกต่าง” เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ท่าให้ประชาชน
มีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลลัพธ์การประชุมจะเป็นข้อคิดเห็นส่าหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือ
ของกลุ่มประเทศก่าลังพัฒนา และการประชุมอื่น ๆ ของกลุ่ม ๗๗ ที่ประเทศไทยจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี ๒๕๕๙
๒. ผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๒.๑ ประเด็นภายในอาเซียน ที่ประชุมให้ความส่าคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการท่างานของอาเซียนสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับส่านักงานเลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมการผู้แทนถาวรอาเซียนประจ่ากรุงจาการ์ตา และได้หารือถึงการสร้าง
ความตื่นตัวในระดับประชาชนให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและ
ลดช่องว่างการพัฒนา
๒.๒ ประเด็นความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก ที่ประชุมได้แสดงความกังวลต่อพัฒนาการของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้
โดยได้ย้่าถึงการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและยึดหลักการการไม่แพร่ขยายอิทธิพลทางทหารและการยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนให้มีการบังคับ
ใช้ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China
Sea : DoC) อย่างเคร่งครัดและเร่งรัดการจัดท่าแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea :
CoC) ให้เสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ ที่ประชุมย้่าถึงการรักษาความเป็นแกนกลางและเอกภาพของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ส่าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา รัสเซีย หรือจีน เพื่อให้อาเซียนสามารถเป็นผู้ก่าหนดทิศทางการหารือ
และผลักดันผลประโยชน์ของอาเซียนเองได้อย่างแท้จริง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับและกาหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและกาหนดเขตกงสุลของ
สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เฉพาะในส่วนที่อนุมัติ “ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย มีเขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรตองกา
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ” โดยเพิ่มเติมข้อความเป็น “ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
เครือรัฐออสเตรเลีย มีเขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรตองกา แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ด่ารงต่าแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ่านาจเต็มประจ่านิวซีแลนด์คนใหม่ ” เนื่องจาก
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ่านาจเต็มประจ่า นิวซีแลนด์คนปัจจุบันได้ยื่นพระราชสาส์นต่อพระประมุขแห่ง
ราชอาณาจักรตองกา เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ่านาจเต็มประจ่าราชอาณาจักรตองกา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดท่าและลงนามแผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างฉันมิตรระหว่างสองประเทศในด้านการท่องเที่ยว เป็นการด่าเนินการภายใต้ บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา โดยจะด่าเนินการร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชาติ และการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการฝึกอบรมในขอบเขตของการท่องเที่ยว
และอนุมัติให้ผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ส่วนการจัดท่าหนังสือมอบอ่านาจเต็ม (Full Powers) ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นว่า ร่างแผนปฏิบัติการฯ
ไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ จึงไม่มีความจ่าเป็นต้องจัดท่าหนังสือมอบอ่านาจเต็ม
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส่าคัญหรือกระทบต่อ ผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศน่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท
สมัยที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาล
ในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้ านการจัดการปรอท [Intergovernmental Negotiating Committee
(INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury] สมัยที่ ๗ และการประชุมหารือในระดับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิกเพื่อเตรียมการส่าหรับการประชุม INC สมัยที่ ๗ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง
ในการด่าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ รวมทั้งประธานคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ
๑.๒ เห็นชอบต่อท่าทีของไทยส่าหรับใช้ในการประชุม INC สมัยที่ ๗ โดยสนับสนุนการท่างานของ INC
ในการเตรียมการเพื่อรองรับการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญามินามาตะฯ และการจัดประชุมรัฐภาคีสมัยแรก การค่านึงถึงความยืดหยุ่น
ศักยภาพ ขีดความสามารถ สถานการณ์ และความจ่าเป็นของประเทศก่าลังพัฒนาในการจัดการปรอท การสนับสนุนความร่วมมือ
และการบูรณาการร่วมกันในการด่าเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และข้อตกลงที่สอดคล้อง
กับศักยภาพ และขีดความสามารถของประเทศ และไม่ขัดกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
๑.๓ หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding)
ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาจนสิ้นสุดการประชุมฯ โดยน่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด่าเนินการตามความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับกรณีที่การประชุม INC จะมีการจัดท่าความตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนการท่าความตกลง ตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และหากความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องเสนอขอ
๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
รวมทั้งรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการยกเว้นให้มีการน่าเข้าผลิตภัณฑ์เคมีที่มีสารปรอทส่าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการวิจัยและให้บริการทดสอบ
ที่ยังมีความจ่าเป็นต้องใช้สารเหล่านี้ การจัดท่าแผนการจัดการควบคุม การลดและเลิกใช้สารปรอทเพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อม การให้ความส่าคัญกับการจัดการของเสียอันตรายซึ่งมีสารปรอทเจือปนอย่างจริงจัง และการวางแผน
จัดเก็บข้อมูลส่าหรับการติดตามและประเมินผลกระทบสะสม (Bioaccumulation) ของสารปรอท เป็นต้น ไปพิจารณาด่าเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับรัฐลิเบีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการด่าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จ่านวน ๔ ฉบับ ได้แก่
ข้อมติที่ ๒๒๐๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ที่ ๒๒๑๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ที่ ๒๒๑๔ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และที่ ๒๒๓๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เกี่ยวกับรัฐลิเบีย
โดยเน้นย้่าให้รัฐสมาชิกถือปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการคว่่าบาตรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งออกน้่ามันดิบไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามนัยข้อ ๑๔ ของข้อมติที่ ๒๒๑๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เกี่ยวกับรัฐลิเบีย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส่านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่านักข่าวกรองแห่งชาติ ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ ส่านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่านักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติและแจ้งผลการด่าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนิ นการให้ มี ผลผู กพั นตามการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่ าด้ วยการค้ าสิ นค้ าเทคโนโลยี สารสนเทศ
(ITA Expansion)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบผลการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion)
ของไทย ในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
มีสาระส่าคัญประกอบด้วยการก่าหนดให้ประเทศภาคีต้องผูกพันและยกเลิกอากรศุลกากร อากรอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมอื่น
ตามรายการสินค้าแนบท้ายปฏิญญาฯ การก่าหนดระยะเวลาในการยกเลิกอากรศุลกากร และการมีผลใช้บังคับ และเห็นชอบ
การมีผลผูกพันตามผลการเจรจาดังกล่าว
๑.๒ เห็นชอบการแก้ไขตารางข้อผูกพัน (Schedule of Tariff Concessions) ที่ไทยมีอยู่ภายใต้องค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เพื่อให้เป็นไปตามผลการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงฯ และแจ้งการแก้ไข
ตารางข้อผูกพันดังกล่าวไปยัง WTO โดยตารางข้อผูกพันฯ ของไทยซึ่งเป็นผลจากการเจรจาประกอบด้วยรายการสินค้า ๕๒๔ รายการ
ที่พิกัดอัตราศุลกากรระดับ ๘ หลัก แบ่งเป็นสินค้าปกติ ๔๓๖ รายการ (ร้อยละ ๘๓.๒๑) และสินค้าอ่อนไหว ๘๘ รายการ (ร้อยละ
๑๖.๗๙) โดยมีระยะเวลาการลดภาษี ๔ ระยะ คือ ลดภาษีเป็น ๐ ทันที ลดภาษีเป็น ๐ ภายใน ๓ ปี ลดภาษีเป็น ๐ ภายใน ๕ ปี
และลดภาษีเป็น ๐ ภายใน ๗ ปี
๑.๓ น่าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบการมีผลผูกพันตามผลการเจรจาขยายขอบเขต
ความตกลงฯ
๑.๔ ให้กระทรวงการคลังด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อผูกพันฯ เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. ให้เสนอปฏิญญาว่าด้วยการขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Declaration on
the Expansion of Trade in Information Technology Products) เอกสารแจ้งการยอมรับปฏิญญาฯ และเอกสารการแก้ไข
ตารางข้อผูกพัน (Schedule of Concessions) ไปเพื่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอรับความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกี่ยวกับรายการสินค้าในบัญชีควรเป็นสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างแท้จริงหรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องด้านการผลิตสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยพิจารณารายละเอียด
ของสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้รอบด้าน การให้ความส่าคัญ กับการเตรียมความพร้อม
ด้านประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว การก่าหนด
มาตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส่าคัญและประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลประโยชน์จาก
การเข้าเป็นสมาชิกความตกลงฯ อย่างแท้จริง ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงประธานของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงประธานในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ [Chairman's
th
Statement 14 Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting] ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประชุมฯ โดยระบุแนวทางที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ACD ในมิติต่าง ๆ เช่น การจัดท่าร่างเอกสารแนวคิดเรื่องวิสัยทัศน์ความร่วมมือ ACD
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบระหว่างกัน การส่งเสริมการพัฒนาอย่างครอบคลุม
และยั่งยืน การจัดล่าดับสาขาความร่วมมือใน ACD ใหม่ แนวทางการจัดตั้งส่านักเลขาธิก ารถาวร ACD ความส่าคัญของบทบาท
ภาคเอกชนและภาควิชาการ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๒ ของไทย และการเสนอตัวเป็นประธาน ACD
วาระปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ และให้ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงประธานดังกล่าว
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส่าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศน่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปร่วมการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดาเนินความร่วมมือด้านการเกษตรและประมง
ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทย-ฟิจิ ณ สาธารณรัฐฟิจิ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิจิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่
๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามค่าเชิญของนายไอเนีย เซรูอิราตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบทและทะเล และ
การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติฟิจิ เพื่อหารือความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และหารือบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับนายโอเซีย ไนกามู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้ ฟิจิ ที่ได้ลงนามเมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้
๑. การหารือกับนายไอเนีย เซรูอิราตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบทและทะเล และการจัดการ
ภัยพิบัติแห่งชาติฟิจิ ไทยและฟิจิได้เห็นชอบร่วมกันที่จะด่าเนินความร่วมมือด้านการเกษตร ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ ความร่วมมือด้านวิชาการ
การพัฒนามะพร้าว การเป็นฐานการกระจายสินค้าเกษตรของกันและกันไปยังประเทศที่สาม และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวที
องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การค้า และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
๒. การหารือกับนายโอเซีย ไนกามู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้ ฟิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์ฟิจิในเรื่องการอ่านวยความสะดวกในการออกเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้่าหรือเอกสารประกอบ
การขนถ่ายสัตว์น้่าเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าน่ามาจากการประมงที่ไม่ผิดกฎหมาย และขยายความร่วมมือด้านการท่าประมง
และพัฒนาอุตสาหกรรมประมงร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายระหว่างกัน
๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
(AEM Retreat) ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม สรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้
๑. ประเด็นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๕๙ ให้ความส่าคัญ
เช่น การจัดท่ากรอบด้านการอ่านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน กรอบระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยด้านอาหารของอาเซียน
การสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออ่านวยต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การจัดท่าแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ส่าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและด่าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนแม่บทส่าหรับการพัฒนา
กลุ่มประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV)
๒. การด่าเนินการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ประกอบด้วยมาตรการที่ต้องด่าเนินการ
ต่อเนื่องตามแผนงาน AEC Blueprint 2015 เช่น มาตรการด้านการขนส่งและศุลกากร ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ของอาเซียน การจัดท่าระบบรับรองถิ่นก่าเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน คลังข้อมูลการค้าอาเซียน การจัดท่าความตกลงยอมรับ
ร่วมกันในสินค้ากลุ่มต่าง ๆ และการด่าเนินการตามแผนงาน AEC Blueprint 2025 เช่น สาขาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย การแข่งขันทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าบริการ
๓. ความสัมพันธ์กับคู่เจรจา ที่ประชุมเน้นย้่าเจตนารมณ์ที่จะต้องสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ให้ได้ภายในปีนี้ โดยเฉพาะประเด็นหลัก ได้แก่ การเปิด
เสรีการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนที่ไม่ต่ากว่าความตกลง ASEAN+1 และได้มีการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและ
กรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรื้อฟื้นเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ระหว่างอาเซียน
และสหภาพยุโรป รวมทั้งการหารือระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปหลักการร่วมด้านการลงทุน หลักการร่วมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใสและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ และพิจารณาเสนอหัวข้อ
ที่อาเซียนสนใจส่าหรับโครงการการฝึกงานในบริษัทของสหรัฐอเมริกา
๔. การหารือสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (APEC Business Advisory Council : ABAC) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ขอให้ ABAC มีบทบาทส่าคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า Non-Project Grant Aid (NPGA) จากรัฐบาลญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่าง Exchange of Notes (EN), Agreed Minutes on Procedural Details (AM) และ Record of
Discussions (RD) โดยร่างเอกสาร EN, AM เป็นเอกสารความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือ
จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขว่า รัฐบาลไทยจะต้องซื้อสินค้าตามประเภทที่ก่าหนดไว้โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเท่านั้น และมีพันธกรณี
ที่รัฐบาลไทยต้องด่าเนินการตามเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือและจัดซื้อสินค้า เช่น การเปิดบัญชีกับธนาคารญี่ปุ่น การยกเว้นภาษี
การจัดท่ารายงานเกี่ยวกับบัญชี เป็นต้น ส่วนร่างเอกสาร RD เป็นเอกสารบันทึกความเข้าใจของผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทยเกี่ยวกับ
การด่าเนินมาตรการที่จ่าเป็นของฝ่ายไทยเพื่อป้องกันการทุจริตในการด่าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในเอกสาร EN, AM
และ RD
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท่าหนังสือมอบอ่านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่อธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนส่าหรับการลงนามในเอกสาร EN และ AM
๑.๔ มอบหมายให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการไทย
ที่ได้รับอนุมัติ Non-Project Grant Aid (NPGA) ลงนามในเอกสารย่อย ได้แก่ Agent Agreement (AA) และ Banking Arrangement (BA)
ซึ่งเป็นเอกสารย่อยที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง EN, AM และ RD ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส่าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด่าเนินการได้โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนต รีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีตามข้อตกลงดังกล่าว
ให้เป็นไปตามพระราชก่าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประมวลรัษฎากร
พ.ศ. ๒๔๘๑ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของประเทศไทย รวมทั้งข้อสังเกตของส่านักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการศึกษาการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากผู้จัดหาสินค้าและให้บริการในญี่ ปุ่นซึ่งจะต้องมีการน่าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีกฎหมายใด
ที่เกี่ยวข้องบ้าง การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีภายในประเทศ (ซึ่งอาจรวมถึงภาษี
ท้องถิ่น) และอากรใด ๆ ที่อาจมี รวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณส่าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายเงินอุดหนุน
เป็นต้น ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Understanding between the Ministry of
Science, ICT and Future Planning of the Republic of Korea and the Ministry of Information and Communication
Technology of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Information and Communication Technology)
โดยร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระส่าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ โดยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาในสาขาไอซีที และมีขอบเขตความร่วมมือ
ในสาขาต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมนโยบายด้าน Digital economy, e-Commerce, e-Transaction, e-Government, Cyber security,
Broadband Internet, Digital content, Smart city, Tech startups และ SMEs โดยมีการด่าเนินการตามขอบเขตความร่วมมือ
ดังกล่าว เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญ การส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อบริการให้ค่าปรึกษา
แนะน่าการลงทุนและการตลาดส่าหรับ Tech startups
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควร
ขยายขอบเขตของความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น ๆ
ไปพิจารณาประกอบการด่าเนินการต่อไป
๓. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส่าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด่าเนินการได้โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส่านักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม เรื่อง หลักส่าคัญในการทดสอบ
การใช้เภสัชรังสีเพื่อการบ่าบัดรักษาโรคมะเร็งต่อมน้่าเหลืองและเนื้องอกส่วนอื่น ๆ (IAEA/RCA Regional Training Course on
the Principles and Practice of the Use of Radiopharmaceuticals for the Treatment of Lymphoma and Other Malignancies)
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และส่านักงานปรมาณูเพื่อสันติจะได้ด่าเนินการประสาน
กับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจ่ากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้งทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ
๑๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Understanding on Scientific and Technological Cooperation
between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Science, ICT
and Future Planning of the Republic of Korea) โดยสาระส่าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือ
ที่มีความสนใจร่วมกัน ๑๒ สาขา ได้แก่ วัสดุขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาตรวิทยา การจัดการทรัพยากรน้่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การน่าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการอ่านวยความสะดวก
แก่ธุรกิจที่ตั้งใหม่ และสาขาอื่น ๆ ตามที่คู่ภาคีสัญญาได้เห็นพ้องกัน โดยรูปแบบความร่วมมือครอบคลุมกิจกรรม เช่น การร่วมวิจัย
และพัฒนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่านาญการและนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมในการด่าเนิน
โครงการร่วมกัน รวมทั้งความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมการวิจัย เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
๒. ให้รับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาขยายขอบเขต
สาขาและกิจกรรมความร่วมมือที่สาธารณรัฐเกาหลีมีศักยภาพเพิ่มเติม อาทิ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต การเพิ่ม
ศักยภาพนักวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการร่วมวิจัยและพัฒนา ไปประกอบการพิ จารณาด่าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้
หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส่าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Bali Process
Ministerial Declaration on Irregular Migration)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี เรื่อง การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Bali Process
Ministerial Declaration on Irregular Migration) เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีในการร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติให้เป็นไป
อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักการการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ และการให้ความส่าคัญกับ
ความปลอดภัยและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้ลี้ภัย
๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ่ากระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมรับรองปฏิญญา
ดังกล่าว
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส่าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศน่าเสนอคณะรั ฐมนตรีทราบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้น่ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑
(Sanya Declaration of the First Lancang-Mekong Cooperation Leaders’ Meeting) และร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Joint Statement on Production
Capacity Cooperation Among Lancang-Mekong Countries) โดยร่างปฏิญญาซานย่าฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประเทศสมาชิก ความส่าคัญของความร่วมมือ หลักเกณฑ์ในการด่าเนินความร่วมมือ และประเด็นความร่วมมือ
ที่ส่าคัญใน ๓ สาขา ได้แก่ (๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (๓) การแลกเปลี่ยน
ด้านสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ส่วนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ระบุความส่าคัญและประโยชน์ของความร่วมมือ
ด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก หลักเกณฑ์ในการด่าเนินความร่วมมือ สาขาหลักของความร่วมมือ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ สถาบันทางการเงิน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น่า
กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาซานย่าฯ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส่าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด่าเนินการได้โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖–
๒๐๒๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบกรอบท่าทีต่อร่างปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan)
ส่าหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ โดยร่างปฏิญญาลิมามีสาระส่าคัญเป็นการสนับสนุนการด่าเนินงานของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล
(MAB) ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล การเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยูเนสโกให้การสนับสนุนการด่าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโครงการมนุษย์
และชีวมณฑล (MAB) และการแสดงความมุ่งมั่นในการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลิมาฯ ส่วนแผนปฏิบัติการลิมาฯ เป็นร่าง
แผนปฏิบัติการส่าหรับการด่าเนินงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลในปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ โดยก่าหนดยุทธศาสตร์การด่าเนินงาน
ออกเป็น ๕ ด้าน มีกรอบการด่าเนินงานรวม ๒๙ ผลลัพธ์ ๖๒ กิจกรรม
๑.๒ อนุมัติให้คณะผู้แทนไทยที่ไปเข้าร่วมการประชุม World Congress of Biosphere Reserves ครั้งที่ ๔
รับรองปฏิญญาลิมาและแผนปฏิบัติการลิมาดังกล่าว
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาลิมาและแผนปฏิบัติการลิมาดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส่าคัญ
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่าเนินการได้ โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
๑๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการขยายผลการด่าเนินงาน และเผยแพร่ผลกิจกรรมและวิธีปฏิบัติที่ประสบความส่าเร็จในพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลให้กับพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งควรพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ไปพิจารณา
ด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนา
และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือเอเซีย ครั้งที่ ๑๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง
ของประเทศกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศก่าลังพัฒนา และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือเอเซีย
ครั้งที่ ๑๔ สรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้
๑. การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศก่าลังพัฒนา
๑.๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มประเทศก่าลังพัฒนา ๗๗ ประเทศ (Group of 77 : G77)
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงประเทศกลุ่ม G77 เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศก่าลังพัฒนา
(ความร่วมมือใต้-ใต้) ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ร่วมกัน และได้จัดให้มี
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่าง
ความส่าเร็จที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ประเทศไทยร่วมกับประธานกองทุน
Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PTGF) มีแผนที่จะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยบริจาค
เข้ากองทุนความร่วมมือใต้-ใต้ ให้แก่โครงการของประเทศก่าลังพัฒนาที่สนใจน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ด้วย
๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมประจ่าปี ครั้งที่ ๔๗ ระหว่าง
ประธานและผู้ประสานงานของกลุ่ม G77 เพื่อหารือแนวทางที่จะให้กลไกส่าคัญของกลุ่ม G77 มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนให้กลุ่ม G77 บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้
เอกอัครราชทูตไทยประจ่าเมืองที่เป็นจุดประสานงานร่วมท่างานเชิงรุกกับจุดประสานของกลุ่ม G77 และผลักดันการน่าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ผ่านการท่างานของกลุ่ม ๗๗ ในจุดประสานงานต่าง ๆ ด้วย
๒. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) เมื่อวันที่
๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD ครั้งที่ ๑๔ ภายใต้หัวข้อ “ACD-The Way Forward”
ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ ที่ประชุมพิจารณารับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าดับที่ ๓๔ อย่างเป็น
ทางการ และเห็นชอบการจัดท่าวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการต่อยอดการศึกษาแผนพัฒนา
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค ACD บนพื้นฐานของความร่วมมือในกรอบภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีอยู่
๒.๒ ที่ประชุมสนับสนุนข้อริเริ่มของไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงสาขาความร่วมมือของ ACD จากเดิม ๒๐ สาขา
เป็น ๖ สาขา ได้แก่ (๑) ความเชื่อมโยง (๒) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (๔) ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้่า (๕) การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ (๖) วิถีทางเลือก
สู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของประเทศสมาชิกที่จะเสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนในแต่ละ
สาขา รวมทั้งสนับสนุนข้อเสนอของไทยในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาคธุรกิจของ ACD หรือ “ACD Connect” โดยค่านึงถึง
จุดแข็งและเป้าหมายร่วมของเอเชียภายใต้ ๖ คลัสเตอร์ (อาหาร พลังงาน นวัตกรรม การพัฒนาความเชื่อมโยง การท่องเที่ยว และ
การส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ) โดยไทยเสนอให้มีการหารือร่วมกันของตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ
ACD และน่าเสนอข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนความร่วมมือ ACD กับผู้น่าในช่วงการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๒ ด้วย
๒.๓ ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะศึกษาระดับสูงเพื่อพิจารณายกระดับส่านักงานเลขาธิการ ACD ชั่วคราว
ซึ่งตั้งอยู่ ณ คูเวต เป็นส่านักเลขาธิการถาวร

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
สมัยที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ประเด็นส่าคัญที่จะต้องด่าเนินการที่สอดคล้องกับ
ผลการประชุม และการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้
๑. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย มีการประชุมย่อย
ที่ส่าคัญ ๔ รายการ ได้แก่ (๑) การประชุมคณะกรรมการกลาง (๒) การประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓) การประชุม
คณะกรรมการทบทวนการด่าเนินงานตามอนุสัญญาฯ และ (๔) การประชุมหารือของกลุ่มประเทศเอเชีย หรือกลุ่ม Annex 2 ของ
อนุสัญญาฯ ซึ่งมีประเด็นส่าคัญ เช่น การก่าหนดแนวทางในการน่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาสู่การด่าเนินงานของอนุสัญญาฯ
โดยเฉพาะการน่าแนวคิดการมีสถานะความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เป็นกลาง (Land Degradation Neutrality : LDN) มาด่าเนินการ
การเสนอข้อเสนอแนะจากผลการประชุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๓ (UNCCD 3rd Scientific Conference)
การพัฒนาการด่าเนินงานของอนุสัญญาฯ และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศเอเชีย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การด่าเนินงานตามแนวคิด LDN ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศเอเชีย เป็นต้น
๒. ประเด็นส่าคัญที่จะต้องด่าเนินการ กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักในการด่าเนินงานอนุสัญญาฯ จะต้อง
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด่าเนินการจัดท่าเป้าหมาย LDN การศึกษาประเมินความพร้อมด้านข้อมูลส่าหรับ
เป็นตัวชี้วัด Land Based Indicators การรวบรวมผลการด่าเนินงาน และการปรับแผนปฏิบัติการแห่งชาติและการวัดผลมาบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติ
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญาฯ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอ่านาจหน้าที่ในด้าน
การพัฒนานโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์และกลไกการด่าเนินงาน การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ก่าหนดท่าทีการเจรจาการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ก่ากับการด่าเนินงาน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะท่างานเพื่อปฏิบัติงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐบัลแกเรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี
เอเชียและยุโรปด้านการจ้างงาน ครั้งที่ ๕ (Fifth ASEM Labour and Employment Ministers' Conference : ASEM LEMC) ณ กรุงโซเฟีย
สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
สรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้
๑. การเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานและคณะได้มีการหารือร่วมกับ Mr. Peter Zwerenz, Director, Fixed Income EMEA, บริษัท Deutche Asset & Wealth
Management International GmbH ซึ่งเป็นบริษัทบริหารกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ส่านักงานประกันสังคมเป็นผู้ถือหน่วย
รายเดียว จ่านวน ๑ กองทุน จากจ่านวนทั้งหมด ๖ กองทุนของบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ และ
การหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ประจ่ากรุงเบอร์ลิน เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติที่ท่างานในเยอรมัน
๒. การเข้าร่วมประชุม ASEM LEMC ณ กรุงโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ซึ่งการประชุมมีหัวข้อที่ส่าคัญ ได้แก่ (๑) การสร้างเสริมผลลัพธ์ตลาดแรงงานเยาวชน (๒) การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและสถานประกอบการ
ที่ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (๓) การส่งเสริมระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการเติบโตและงาน (๔) การรับรองปฏิญญา
โซเฟีย
๓. การหารือทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การจ้างงานและการคุ้มครองทางสังคม
เมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และการฝึกอบรมกัมพูชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้พิการ และสวัสดิการสังคม
เวียดนาม
๑๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
สรุปสาระส่าคัญได้ ดังนี้
๑. การเข้าเยี่ยมค่านับนายโมฮัมมัด ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้อง
ในการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยฝ่ายไทยประสงค์ที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐอินเดีย
ให้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีนโยบาย Outward Investment ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมทั้งขอให้สาธารณรัฐอินเดียติดตามความคืบหน้าในการจัดท่าความตกลงว่าด้วย
การจัดตั้งเขตการค้าเสรี ไทย-สาธารณรัฐอินเดีย
๒. การเยี่ยมค่านับนายมาโนฮาร์ พาร์ริการ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินเดีย ฝ่ายไทยได้หารือ
ถึงความร่วมมือทางทหารที่มีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือน และการฝึกศึกษา โดยสาธารณรัฐอินเดีย
พร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสนับสนุนไทยในการจัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ของไทยในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งนี้ ฝ่ายไทย
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง พร้อมทั้งได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินเดียเดินทาง
เยือนไทย
๓. การพบหารือกับนายอาจิต โดวาล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสาธารณรัฐอินเดีย ทั้งสองเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน ประกอบด้วย ข้าราชการต่ารวจ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความมั่นคง ควบคู่กับการจัดให้มีการหารือเพื่อจัดท่า
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติดและจะลงนามร่วมกันในโอกาสการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองประธานาธิบดีอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเอ็ม (โมฮัมมัด) ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีอินเดีย
ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามค่าเชิญของนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศในทุกมิติ
และติดตามประเด็นความร่วมมือที่ยังคั่งค้างระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีอินเดียได้มีการหารือแบบสองต่อสอง
และการหารือทวิภาคีในประเด็นที่ส่าคัญ ได้แก่ ความสัมพันธ์ในภาพรวม การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง สถานการณ์การเมือง
และเศรษฐกิจไทย ความร่วมมือทางการทหารและความมั่นคง ด้านการลงทุน ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง ความร่วมมือระดับ
ประชาชน และความร่วมมือในกรอบอาเซียน-อินเดีย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่าเนินการตามผลการเยือนดังกล่าว
เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระดับประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยรังสิตกับกระทรวงอายุรเวทอินเดียในการเปิดหลักสูตรการแพทย์อายุรเวท ระดับปริญญาตรี ควรมอบหมายกระทรวง
ศึกษาธิการพิจารณาด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเด็นสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจไทย เห็นควรเพิ่มเติมประเด็น
ด้านความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้ระหว่างอินเดียกับอนุภูมิภาคในอาเซียน ได้แก่ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้่าโขง ๖ ประเทศ (GMS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับอินเดียภายใต้ความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส่าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง เห็นควรเร่งรัดการเชิญอินเดียเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและเข้าร่วมประชุมในกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมรับพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย
ซึ่งเตรียมเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศรวมทั้งอินเดีย ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่
๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามค่าเชิญของนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย
โดยผลการเยือนดังกล่าวมีประเด็นส่าคัญเชิงนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission : JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙ การส่งเสริม
มูลค่าทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างกัน การส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ แนวคิดสุดโต่ง การลักลอบยาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมทั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน ความร่วมมือ
ด้านการประมง ความร่วมมือในกรอบอาเซียน และการขอเสียง/แลกเสียงระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และมอบหมายให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องด่าเนินการตามผลการเยือนดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านการประมง ซึ่งในการประชุมคณะท่างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงไทย-อินโดนีเซีย
จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซียเยือนไทยเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะท่างานร่วมฯ และ
การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทยและอินโดนีเซีย จะเป็นความก้าวหน้าส่าคัญในกรอบ
ความร่วมมือด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ในช่วงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามกรอบแผนงานระยะห้าปีแ ผนที่สอง (IMT-GT Implementation
Blueprint) ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และสามารถใช้เป็นกรอบการด่าเนินความร่วมมือต่อเนื่องในช่วงแผนระยะห้าปีแผนที่สาม ระหว่าง
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จึงเห็นควรมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น่าเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ แผนงาน IMT-GT
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพังงา และประเด็นการค้าและการลงทุน ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางอาหารระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งครอบคลุมเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล เห็นควรผลักดันความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างไทยและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลระหว่างกัน ไปพิจารณา
ด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการเกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ (Joint
Commission-JC) ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และการประชุมคณะกรรมาธิการร่ว มว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และ
วิทยาศาสตร์ (Joint Commission : JC) ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โดยการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและการเข้าร่วมการประชุม JC ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๙ นี้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทวิภาคีทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกันและมีศักยภาพ และเป็นโอกาส
ในการขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ นอกจากนี้ ระหว่างการเยือนฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยม
คารวะประธานาธิบดีอิหร่าน และพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่และการค้าอิหร่านด้วย ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องด่าเนินการตามผลการประชุมฯ
ในประเด็นความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านการเกษตรและประมง ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและสื่อมวลชน ความร่วมมือด้านพลังงานและเหมืองแร่ รวมทั้งความร่วมมือด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

๑๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ณ กรุงวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๙
คณะรัฐนมตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้น่าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (ครั้งที่ ๔)
ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (2016 Nuclear Security Summit Communique) และร่างแผนปฏิบัติการแนบท้าย ๕ ฉบับ โดยร่างแถลงการณ์ฯ
เป็นผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้น่าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและระบุ
แนวทางความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศเพื่อลดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์
โดยเน้นถึงการสร้างความตระหนักรู้ การขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาการด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่เป็นรูปธรรม มีความส่าคัญและ
ยั่งยืน เน้นย้่าถึงพันธกรณีต่อเป้าหมายร่วมกันในการลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ในทางสันติ การพิทักษ์ความปลอดภัย วัสดุนิวเคลียร์ การป้องกันการลักลอบค้าและขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติร่วมของที่ประชุมฯ ที่จะด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๕ ฉบับ เพื่อสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศ
และกรอบความริเริ่มต่าง ๆ ได้แก่ สหประชาชาติ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ องค์การต่ารวจสากล ความริเริ่ม
ระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ และหุ้นส่วนระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายของอาวุธและวัสดุที่มี
อานุภาพท่าลายล้างสูง
๑.๒ เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองร่างแถลงการณ์และร่างแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว (โดยไม่มีการลงนาม) ในที่ประชุมระดับผู้น่าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน
๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. หากมีความจ่าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส่าคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด่าเนินการได้โดยให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท่าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท่าสัตยาบันสารของพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด่าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน และด่าเนินการส่งมอบแก่เลขาธิการอาเซียนต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้
ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการเชื่อมโยง
ระบบ National Single Window ของหน่วยงานภายในประเทศให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งให้ความส่าคัญกับการแบ่งปันข้อมูล
และประสบการณ์ในการจัดตั้งและเชื่อมโยงระบบดังกล่าวแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้การพัฒนาระบบของแต่ละประเทศ
มีความเท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง ASEAN Single Window และจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงไปพิจารณาด่าเนินการต่อไป
๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการด่าเนินการอย่างชัดเจน
และทราบล่วงหน้าอยู่ แล้ว ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี) อย่างเคร่งครัดด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงโครงการ "Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species
in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงโครงการปรับปรุงสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืช
ที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย (Domestication of Endangered, Endemic
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand) ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลั กในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น
และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษา วิจัยความรู้ และ
บทเรียนในวิธีการที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค โดยส่านักงานเลขานุการ
ASEAN-Korea Forest Cooperation จะสนับสนุนงบประมาณในการด่าเนินการ จ่านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา
ในการด่าเนินโครงการ ๖ ปี นับจากวันลงนาม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควรเน้นย้่า
ในการให้ความส่าคัญและการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD)
ที่ไทยเป็นภาคีและอนุวัติในการด่าเนินโครงการ ควรมีการจัดท่าข้อตกลงการจัดส่งวัสดุชีวภาพ (Material Transfer Agreement)
ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเชื้อพันธุกรรมทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ควรมีการจัดท่าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์พืชที่ท่าการศึกษา
ในโครงการเพื่อเป็นหลักฐานในการระบุอัตลักษณ์พันธุ์พืชนั้น ๆ ของประเทศไทย ควรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการปรับปรุงสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์
พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคามอย่างยั่งยืน รวมทั้งควรน่าระบบการบริหารจัดการ “สะแกราชโมเดล” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) มาปรับใช้เพื่อขยายผลในระดับ
ภูมิภาค และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศ
โดยเทคโนโลยีฝนหลวง และการหารือทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการเดินทางไปลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง และการหารือทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์
จอร์แดน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้
๑. การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของจอร์แดน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จอร์แดนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท่าฝนหลวงที่มาจากโครงการพระราชด่าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และน่าไปใช้แก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจอร์แดนจากปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ขาดแคลนน้่า
เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีอายุ ๓ ปี แบ่งการด่าเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ การฝึกอบรม การปฏิบัติการสาธิต
โครงการ และจัดหาบริภัณฑ์และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่จ่าเป็นให้แก่ฝ่ายจอร์แดน
๒. การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของจอร์แดน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของจอร์แดน มีข้อสรุปร่วมกันใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันด่าเนินงาน
ตามข้อตกลงต่าง ๆ ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ (๒) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดด่าเนินการจัดท่าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (๓) ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนและอ่านวยความสะดวกการน่าเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มขึ้น และ
(๔) ไทยยินดีสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาให้จอร์แดน
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนจอร์แดน
๓. การหารือกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือ
กับผู้บริหารของหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนจอร์แดน ได้แก่ เอกชนที่ท่าธุรกิจเกษตรแบบน้่าหยด เอกชนผู้ท่าการเพาะเลี้ยงปลา
ในโรงเรือน และตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยได้ศึกษาเทคโนโลยีความก้าวหน้าการท่าการเกษตรแบบน้่าหยด และศึกษาระบบ
การเพาะเลี้ยงปลาในโรงเรือนที่มีการหมุนเวียนการใช้น้่าและบ่าบัดน้่าเสียอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหาร
จัดการตลาดสินค้าเกษตรของไทย พร้อมทั้งเสนอให้จอร์แดนน่าเข้าสินค้าผลไม้จากประเทศไทยมาจ่าหน่ายยังตลาดดังกล่าว รวมทัง้
ได้หารือถึงโอกาสในการขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและจอร์แดน โดยจอร์แดนสนใจที่จะน่าเข้าสินค้าผลไม้ โดยเฉพาะ
มะม่วงจากประเทศไทย
๑๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙
๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายคณะผู้แทนถาวรไทยประจ่าองค์การสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก มีหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับข้อตกลงการเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement) ส่าหรับการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรรายงานผลการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้มีการพิจารณาศึกษาผลกระทบทั้งด้านกฎหมาย ความมั่นคง
การค้า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ให้เกิ ดข้อขัดแย้งจากการละเมิดสนธิสัญญา รวมทั้งไม่ให้เกิดพันธกรณีที่ท่าให้ประเทศ
สูญเสียผลประโยชน์จากการให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาดังกล่าว ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้กองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานด่าเนินโครงการฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๖ (SC66) และแผนปฏิบัตกิ ารงาช้างแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบสรุปประเด็นส่าคัญในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora : CITES) ครั้งที่ ๖๖ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศในกลุ่ม Primary Concern ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยเสนอรายงานเพิ่มเติมวิธีการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ การด่าเนินการในกิจกรรมหรือประเด็นใหม่ ๆ
หรือการพัฒนานโยบายในการต่อต้านการล่าช้างและค้างาช้างผิดกฎหมายไปยังส่านักเลขาธิการ CITES ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่าเนินการ
๑.๒.๑ ให้กรมการปกครองเร่งรัดการแก้ไขพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการควบคุมช้างบ้านและป้องกันมิให้น่าช้างที่ผิดกฎหมายมาจดทะเบียนเป็นช้างบ้าน
๑.๒.๒ ให้กรมการปกครองร่วมกับกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งรัดด่าเนินการ
รวบรวมข้อมูล DNA ของช้างบ้านทั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๑.๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิจารณาความเหมาะสมในการควบคุมการครอบครองสัตว์ในบัญชี CITES ที่เป็นสัตว์ต่างถิ่น (Non-native species) เพื่อด่าเนินการ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา CITES และก่าหนดมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการควบคุม ก่ากับ ดูแลสวนสัตว์สาธารณะ
และสถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่มีสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ของเอเชีย เพื่อมิให้มีการน่าสัตว์ดังกล่าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
๑.๓ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
การค้าและการครอบครองช้างไทยในประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๖ หมวดกิจกรรม ได้แก่ (๑) การออกระเบียบและกฎหมาย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

(๒) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบทะเบียนข้อมู ล (๓) การก่ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การศึกษาวิจัยและเสริมสร้าง
ศักยภาพ (๕) การประชาสัมพันธ์ และ (๖) การติดตามและประเมินผล
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมให้กรมศุลกากร
เป็นหนึ่งในหน่วยงานรับผิดชอบในกิจกรรมพิจารณาทบทวนเส้นทางการลักลอบน่าเข้า-ส่งออกงาช้างจากข้อมูล ETIS (The Elephant
Trade Information System) และให้ความส่าคัญในเรื่องประเด็นม้าน้่า รวมถึงด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ด้านสัตว์ (Animals Committee : AC) อย่างจริงจัง และรายงานต่อส่านักเลขาธิการ CITES ทราบเป็นระยะ ๆ ก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ (Standing Committee : SC) ครั้งที่ ๖๗ รวมทั้งควรมีการด่าเนินการในเรื่องงาช้างอย่างต่อเนื่อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกับสัตว์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์อื่น ๆ โดยให้มีการออกแบบการจัดการ
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

การลดความเหลือ่ มล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามโครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล เฉพาะโครงการที่จะต้องขอใช้พืนที่เพื่อดาเนินโครงการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการดาเนินการตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล เฉพาะโครงการ
ที่จะต้องขอใช้พื้นที่ (ป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ ) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาตามกฎหมาย โดยแก้ไข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่กาหนดให้ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จ จาก “ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙” เป็น “ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙” ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาด้วย รวมทั้งการพิจารณาอนุญาต
การเข้าใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวม ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม
๒๐ สาขาอาชีพ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตแรงงานฝีมือให้มีศักยภาพ และมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ .ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ไทย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานและป้องกันมิให้มีการลักลอบการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางาน
ในประเทศ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๑. ข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
๑.๑ การตราเป็นพระราชกาหนดต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วน จึงควรพิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบในการตรากฎหมายด้วย
๑.๒ ร่างมาตรา ๘ เป็นการให้อานาจอย่างกว้างขวางในการยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามพระราชกาหนดนี้และ
กฎหมายอื่นอีก ๕ ฉบับ จึงควรกาหนดความชัดเจนว่ากรณีใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่จะยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามพระราชกาหนดนี้
และกฎหมายอื่นด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑.๓ ควรพิจารณาถึงความซ้าซ้อนของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางานและกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
๑.๔ หากมีประเด็นใดที่มีความจาเป็นรีบด่วนควรใช้อานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
เพื่อดาเนินการไปพลางก่อนได้
๒. ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นว่า การกาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้าง
ในประเทศ ต้องมีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนทุนทั้งหมด ตามมาตรา ๑๑ ของร่างพระราชกาหนดฯ
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีและแนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการของไทยภายใต้กรอบอาเซียน และ FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา
เช่น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (RCEP) โดยพันธกรณีของไทยที่ได้ผูกพันไว้แล้ว ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การบริการของอาเซียน เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๔๙ ซึ่งพันธกรณีดังกล่าวของไทย ได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจากรัฐสภาแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในการเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน และ FTA ในอนาคต
ไทยมีแนวโน้มที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต้องเปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ ๔๙

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กสานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International
Organization For Migration : IOM) จัดทาโครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อปรับปรุงศูนย์ดูแลเด็ก
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ในการดูแลเด็ก โดยได้จัดประชุมชี้แจงโครงการและหารือร่วมกับสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กฯ เป็น
การดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมุ่งหวังให้เด็กในประเทศไทยได้รับ
ความคุ้มครองอย่างปลอดภัยและมีโอกาสเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเพื่อให้ผู้ซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาช่วยรัฐเป็นผู้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในรูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาหามาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการด้วย

๒๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ การดาเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป้าหมาย ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน
งบประมาณ ๔,๐๖๑.๔๔ ล้านบาท โดยการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)
นาเงินที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการบ้านมั่นคงมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ใช้จากเงินทุนหมุนเวียนของ พอช. ตามความจาเป็นเร่งด่วน
๑.๒ การสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสเฉลี่ยครัวเรือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
นโยบายการจัดระเบียบชุมชนริมคลองเป็นนโยบายที่สาคัญและเร่งด่วนที่ต้องเห็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนภายในระยะเวลา
จากัด และชุมชนมีข้อจากัดในการเตรียมความพร้อมเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยซึ่งต้องรับภาระ จึงจาเป็นต้องมีการช่วยเหลือเพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงตรวจสอบความซ้าซ้อน การมีส่วนร่วม และความเป็นธรรมที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับเป็นสาคัญด้วย โดย
เป้าหมายที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ให้ พอช. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็น เหมาะสมและสอดคล้องกับความเร่งด่วนตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ เห็นควรพิจารณาประเด็นรายละเอียดของ
โครงการ ได้แก่ การพิจารณาหลักเกณฑ์การอุดหนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และขีดความสามารถในการรับภาระของกลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมและจาเป็นในการขอเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและ
เสียโอกาสของโครงการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับการใช้พื้นที่ริมคลอง
เพื่อป้องกันการรุกล้าในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการ
๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาปรับปรุงระยะเวลาดาเนินโครงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ตามเป้าหมายที่ได้มีการสารวจคนไร้บ้านในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน ๓ เมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น
เป้าหมาย ๖๙๘ ครัวเรือน ๑,๓๙๕ คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑๘.๖ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมหลักคือ การสร้างศูนย์คนไร้บ้าน
เพิ่มเติม ๓ แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น และสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยให้คนไร้บ้าน เป็นต้น
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้
การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า ควรกาหนดกรอบการดาเนินงานในลักษณะที่ควบคุมปริมาณ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเหมาะสม
ในการตรวจสอบการคัดเลือกบุคคลที่มาอยู่ในศูนย์คนไร้บ้าน รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกรณีจะให้คนไร้งานออกจากศูนย์คนไร้บ้าน
เมื่อได้รับการช่วยเหลือตามสมควรแล้ว ตลอดจนกาหนดแผนดาเนินงานที่สามารถป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านมีจานวนเพิ่มขึ้น สาหรับ
แนวทางการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่คนไร้บ้านเพื่อสร้างเป็นชุมชนแห่งใหม่ ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พิจารณา
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนโดยคานึงถึงความประหยัด
คุ้มค่า และมีลาดับความสาคัญสูงก่อน เพื่อมิให้เป็นภาระต่องบประมาณในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาปรับปรุงระยะเวลาดาเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการบ้านประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบกรอบการดาเนินโครงการบ้านประชารัฐ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) และสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย (Post Finance) สาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ระยะเวลาโครงการ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
(ระยะเวลาการยื่นความจานงขอรับสินเชื่อ) ครอบคลุมที่อยู่อาศัยทุกประเภทในราคาไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาทต่อหน่วย ทั้งที่อยู่อาศัย
ที่สร้างใหม่ ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Assets : NPAs) ของสถาบันการเงินและบริษัท
บริหารสินทรัพย์ และทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี ทั้งที่สร้างบนที่ดินของตนเอง ที่ดินของเอกชนผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และที่ดินของรัฐ รวมถึงการซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และรับทราบตามที่รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสนอขอถอนเงื่อนไขการดาเนินโครงการฯ เกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ เพื่อนาไปพิจารณาแนวทาง
และรูปแบบการดาเนินโครงการฯ บนที่ดินราชพัสดุ และจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรพิจารณาการปล่อยสินเชื่ออย่างรอบคอบเพื่อมิให้มีผลกระทบ
ต่อสถานะความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร และควรมีมาตรการในการกากับดูแลให้การกาหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์มคี วามเหมาะสม
และสอดคล้องกับต้นทุนของผู้ประกอบการ มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการคานวณความเสียหายและติดตามผลกระทบต่อฐานะที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธนาคาร
และให้ความสาคัญกับความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินแยกบัญชีมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชน
(Post Finance) เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) และไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Non-Performing Loans : NPLs) จากการดาเนินโครงการฯ เป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของธนาคาร รวมทั้งให้สามารถนา
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฯ บวกกลับกาไรสุทธิเพื่อการคานวณโบนัสพนักงานได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และธนาคารออมสิน จะต้องไม่ขอรับการชดเชยงบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการฯ ในอนาคต
๔. ให้กระทรวงการคลังกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สินเชื่อในส่วนของมาตรการสินเชื่ อเพื่อพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ให้ชัดเจนโดยเฉพาะห้ามให้สินเชื่อเพื่อชดใช้หนี้เดิม (refinance) ของโครงการที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิม
๕. ให้กระทรวงการคลังกาหนดให้ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลโครงการฯ แก่ประชาชน
ผู้ขอรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) และผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนในโครงการ
๖. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจจานวนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยในระยะยาว
รวมทั้งกาหนดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินโครงการต่อไป
๗. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งตรวจสอบและ
ดาเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนาที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยให้เงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิดจนครบอายุ ๓ ปี (๓๖ เดือน) ที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน และดาเนินการโครงการต่อเนื่อง
สาหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่แต่ละปี เป็นเงินรายละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
โดยในส่วนของงบประมาณในการดาเนินการ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเมินผลสาเร็จจากการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระยะครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ และเตรียมความพร้อมข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
๒๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุข
ที่เห็นควรมีการตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมทุกปี เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นปัจจุบันและสอดรับกับหลักเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้ และจัดทาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงโครงการอย่างทั่วถึง รวมทั้งควรมีการสร้างฐานข้อมูลของเด็กที่เข้าร่วม
โครงการในระยะยาวเพื่อใช้ในการติดตามผลลัพธ์ของการได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการนี้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเมินผลในเชิงความคุม้ ค่าและผลสัมฤทธิ์จากการ
ดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นรายปี แล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

การศึกษาและการเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) รายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี
มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจัดทา Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ นั้น กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทา Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในชื่อ Echo English เน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน จากสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และรองรับการติดตั้ง (download) Application ในระบบปฏิบัติการ Android แล้ว
ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS จะสามารถติดตั้งได้ภายในเดือนมีนาคม โดยในระยะแรกจะมีแบบเรียน ๔๐ บท และจะขยายเป็น ๒๐๐ บท
ในระยะต่อไป
๒. ในระยะต่อไปให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแนวทางการพัฒนา Application ภาษาอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคแรงงานด้วย

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เ งินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก โดย
นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่ต้องคืนเงินให้กองทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการกาหนดบทเฉพาะกาล
เพื่อใช้กับการติดตามหนี้สาหรับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายได้ในอนาคตก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และให้รับความเห็นของสานักงานศาลปกครอง และฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการกาหนดเวลาคืนเงินให้กองทุนภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่มี
หนังสือแจ้งการบอกเลิกการกู้ยืมเงิน เป็นการกาหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไป และควรกาหนดให้กองทุนเป็นผู้แจ้งรายชื่อผู้กู้ยืมเงิน
ให้แก่ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งควรกาหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลให้
ทาหน้าที่บริหารจัดการ มีความชัดเจน รัดกุม โดยคานึงถึงความสามารถในการชาระคืนของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเป็นสาคัญ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาที่เห็นควรให้มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการหนี้ การบริหาร
จัดการกองทุน รวมทั้งออกแบบให้ผู้กู้ยืมเงินแสดงตนหรือยืนยันสถานภาพการกู้ยืมเงินอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดระบบ
ฐานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินอย่างเป็นระบบ และควรกาหนดแนวปฏิบัติหรือข้อตกลงที่ชัดเจนอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาและผู้กยู้ ืมเงินที่มีต่อกองทุน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กาหนดมาตรการในการติดตาม
การชาระหนี้ที่เหมาะสม เคร่งครัด และเป็นธรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) โดยเป็นการนาร่องการผลิตครู
ระบบจากัดรับ (ระบบปิด) ในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น
และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิลาเนาของตนเอง มีเป้าหมายรวมตลอดโครงการ
จานวนรวมทั้งสิ้น ๔๘,๓๗๔ คน ทั้งนี้ อัตราที่บรรจุเป็นข้าราชการครูดังกล่าวเป็น อัตราเกษียณอายุราชการของแต่ละหน่วยงาน
ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (มิใช่อัตราตั้งใหม่ ) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเฉพาะ
ในระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนงบประมาณดาเนินการ ให้กระทรวง
ศึกษาธิการจัดทาแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผลิตโดยเฉพาะสาขา
วิชาชีพที่ควรคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังคนของประเทศและนโยบายด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ในอนาคต (S-curve) รวมทั้งพื้นที่ในการบรรจุข้าราชการครูควรเป็นไปในลักษณะการกระจายไปยังท้องถิ่น มิใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะ
ในเมืองใหญ่ และความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายและพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนการผลิตครูที่สะท้อนถึงความต้ องการในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง การจัดทา
แนวทาง วิธีการ และตัวชี้วัดโครงการที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของการกระจายครูในพื้นที่
คุณภาพของครูที่ผลิต การลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษาในเชิงพื้นที่ การจัดทาแผนการผลิตครูภาพรวมที่คานึงถึงสัดส่วน
ครูต่อนักเรียนที่เหมาะสม ตลอดจนการจัดทาแนวทาง วิธีการ และตัวชี้วัดโครงการที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
ที่ชัดเจน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ในส่วนของการขอใช้อัตราเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูเพื่อบรรจุนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์
ของโครงการ ให้กระทรวงศึกษาธิการนาเสนอคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ [ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)] เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
๔. ส่วนโครงการในระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ให้กระทรวงศึกษาธิการนาไปบรรจุไว้ในแผนการปฏิรูป
การศึกษาที่จะส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปรับไปพิจารณาดาเนินการ

๒๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๕. ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) มีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย และเพื่อเป็นการป้องกันกรณี
การไม่ชดใช้ทุนการศึกษา จึงควรมีมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการดาเนินงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งได้บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน คณะสงฆ์ และเครือข่ายทางศาสนา รวม ๕๐ องค์กร จัด “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา” ในทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
๑.๑ ส่วนกลาง : ได้จัดกิจกรรมที่วัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจัดให้เป็น
“พุทธอุทยานเวฬุวันเพ็ญเดือนมาฆะ” ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับ (๑) การเรียนรู้ธรรมะจากพุทธพจน์ (๒) การประกวดในกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา (๓) กิจกรรม “ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัด อิ่มบุญสุขใจ” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิต และ (๔) กิจกรรม “ธรรมะสู่คนทั้งมวล” เพื่อคนพิการได้เข้าถึงศาสนา
๑.๒ ส่วนภูมิภาค : ได้จัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดตามแนวชายแดนได้มีประชาชน
จากพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมมาฆบูชาเพื่อสานสัมพันธ์อาเซียนด้วย
ทั้งนี้ ทุกกระทรวงได้ร่วมรณรงค์ให้ข้าราชการสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ประดับธงธรรมจักรหน้าหน่วยงาน
และเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของหลักธรรม เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาโลก และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป
๒. ในระยะต่อไปให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
โครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนในทุกศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพื่อปลุกจิตสานึกของประชาชนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การรักษา
ระเบียบวินัย และการเคารพกฎหมาย เพื่อให้ประเทศพัฒนาไปในแนวทางที่มีความสงบสุขและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้นาอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สงกรานต์
แบบไทย ใช้นาอย่างรู้คุณค่า)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้าอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า” โดยบูรณาการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้าอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ดังนี้
๑. การรณรงค์ เรื่อง สงกรานต์แบบไทย
๑.๑ ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้คงไว้ เช่น การไปทาบุญตักบาตร
การสรงน้าพระพุทธรูป การสรงน้าพระสงฆ์ การรดน้าขอพรผู้ใหญ่ ควรใช้น้าสะอาด เล่นน้าอย่างสุภาพ แต่งกายด้วยผ้าไทย และ
แต่งกายให้เหมาะสมในเทศกาลสงกรานต์
๑.๒ จัดให้มีการสวดมนต์ขอพรรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้นในเทศกาลสงกรานต์
๑.๓ รณรงค์ละเว้นอบายมุขและสิ่งมึนเมา เพื่อลดอุบัติเหตุและลดอาชญากรรมต่าง ๆ ในเทศกาลสงกรานต์
๒. การรณรงค์ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
๒.๑ กาหนดสถานที่ใ ห้ประชาชนเล่นน้าเป็ นการเฉพาะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ซึ่ งจะส่งผลดี
ต่อการดูแล รักษา และควบคุมการใช้ปริมาณน้า
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒.๒ ขอความร่วมมือไม่ใช้น้าอย่างฟุ่มเฟือย เช่น ไม่นาน้าใส่รถกระบะเล่นสาดน้ากัน หรือใช้สายยางฉีดน้าใส่กัน
บริเวณท้องถนนหรือบริเวณจัดงานต่าง ๆ
๒.๓ กาหนดระยะเวลาและปริมาณการจ่ายน้า รวมทั้งจุดบริการน้า เพื่อให้การจัดกิจกรรมงานสงกรานต์มีการใช้น้า
อย่างประหยัด

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

๓๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการที่ประสบผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่กาหนด จานวน ๕ โครงการ (๒) โครงการ
ที่สาเร็จตามตัวชี้วัดแต่มีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาและอุปสรรค จานวน ๒ โครงการ และ (๓) โครงการที่ชะลอ หรือยุติการดาเนินงาน
จานวน ๗ โครงการ ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทบทวนโครงการต่าง ๆ ตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวม ๑๐ โครงการ รวมทั้งอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่
ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า ขอเปลี่ยนเอกสารคาชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความจาเป็นในการตรากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมาย
การสาธารณสุข โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปรับปรุงอานาจผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับพื้นที่
ในการระงับเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพิ่มเติมอานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศกาหนด
พื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ เพิ่มเติมอานาจของรัฐมนตรีในการกาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการที่ต้องศึกษาหรือประเมินผล
ประกอบการอนุญาต และกาหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบข องคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อมกับคาชี้แจง
ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการนากลไกประชารัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ มาใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ในการป้องกันและระงับเหตุราคาญในพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ ควรประสานและหารือการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมหรือกากับดูแลกิจการหรือการกระทาที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ เพื่อให้การกาหนดแนวทางการดาเนินงานสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเว้นให้การจัดการของเสีย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน รวมทั้งควรเพิ่มกรรมการให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ของวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๙ และป้องกัน
ความสับสนบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการดาเนินงานตามแผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง
๒๕๕๘ และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย
รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๘ และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้อานวยความสะดวก
และปลอดภัย โดยจัดการระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน ปรับปรุงและตรวจสอบทุกช่องทางสัญจร
ยานพาหนะ และผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น สาหรับสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ลดลงร้อยละ ๘.๙๑ ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๓๓ ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๗๗ ส่วนสถิติอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๗๕
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๔๔ และผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๔๕ ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วงเทศกาลลอยกระทง
คือ รถยนต์นั่ง และยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ รถจักรยานยนต์ โดยมูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดทั้งสองเทศกาล คือ การขับรถเร็วเกินกาหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ และแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทังปี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อานวยการศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนรายงานสรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ และแนวทางการขับเคลื่อน
การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ
และผู้เสียชีวิตยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ได้แก่ เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
การบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ สาหรับการจัดทาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ตลอดทั้งปี จะเน้นหนักด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างจิตสานึกในการใช้ร ถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนา
กลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การสร้าง
๓๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

จิตสานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย การเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน และพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและสานักงานตารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องทางานบริการสังคมภายใต้คาสั่งศาลที่มีการระบุป ระเภทงาน
ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน เช่น การดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนตามสถานพยาบาล การดูแลอานวยความสะดวกผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ทางถนน การช่วยงานที่ตึกอุบัติเหตุหรือห้องเก็บศพ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ดูแลคนบาดเจ็บหรือพิการจากอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น
และกาหนดจานวนชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและความร้ายแรงตั้งแต่ ๔๘ ชั่วโมงขึ้นไป รวมทั้งควรมีการตรวจ
วัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจ (Breath Analyzer) หรือทางการตรวจเลือดของผู้ขับขี่ในรายที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ดาเนิน
มาตรการองค์กรอย่างจริงจัง ไม่เน้นเฉพาะเรื่องการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เท่านั้น แต่ให้ครอบคลุม
ถึงพฤติกรรมเสี่ยงสาคัญอื่น ๆ ได้แก่ การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ การดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ และการใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ทั้งการใช้รถส่วนบุคคลและรถยนต์ราชการ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มาเก็บรักษาไว้ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่เกิดความเสียหายและพร้อมที่จะ
ส่งคืนเจ้าของรถต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า
“สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้จานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit)
ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานด้วยตนเอง
ช่วงเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
และดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อานวยการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและสานักงานตารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับคดีผู้ขับขี่ขับรถขณะมึนเมาสุรา ให้ศาลใช้ดุลยพินิจสั่งผู้ถูกคุมประพฤติดังกล่าวไปบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล หรือดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสานึก เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การขับขี่ให้มีความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น และในการทาประชาคมเพื่อกาหนดกติกาหรือธรรมนูญชุมชน หมู่บ้าน และมาตรการ
องค์กร ให้มีบทลงโทษและโทษทางวินัยหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการกากับ ทาให้เกิดความเกรงกลัวต่อโทษ และปฏิบัติตาม
ธรรมนูญชุมชน หรือมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเข้มงวดไม่ให้ยานพาหนะ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดบนไหล่ทาง
ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชน หรือชนท้าย และให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ “ศูนย์สร่างเมา”
ในด่านชุมชน โดยมีกิจกรรมคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการหรือพฤติกรรม สงสัยว่าเมา หรืออาจดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เมื่อพบให้กักตัว
หรือนาส่งที่ศูนย์สร่างเมา เพื่อบาบัดอาการเมาให้สร่างโดยเร็ว นอกจากนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการกาหนดมาตรการบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนอานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ของ
กระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแผนอานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทาง
ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ โดยมีระยะเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ ๘-๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ มีเป้าหมายเพื่ออานวย
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
ในการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย (๑) แผนอานวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙
ได้แก่ การจัดบริการขนส่งสาธารณะ การอานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน การจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/
สถานีขนส่ง/ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ และอานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร และ (๒) แผนอานวยการ
ด้านความปลอดภัยและมั่นคง ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ขับขี่ /ผู้โดยสารปลอดภัย มาตรการยานพาหนะปลอดภัย
มาตรการถนนปลอดภัย มาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ มาตรการด้านความมั่นคง และมาตรการ
ด้านการประชาสัมพันธ์

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ .ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการยกฐานะของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมาจัดตั้งเป็นสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย เพื่อยกระดับการบริหาร
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่สามารถประสาทปริญญาบัตรได้ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงบประมาณ
ที่เห็นควรปรับร่างมาตรา ๑๕ วรรคห้า และวรรคหก ออก กรณีรายได้ไม่เพียงพอ หรือรัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถาบัน เนื่องจากในกรณีที่รายได้
มีจานวนไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสถาบันในระหว่างปีงบประมาณ สถาบันก็สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณ
หรือเงินรายได้ผ่านสภากาชาดไทยตามขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายวิธีการงบประมาณได้อยู่แล้ว ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๓๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสารองจ่ายสาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จานวน ๒๖ รายการ
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔,๕๙๑,๐๓๒.๕๓ บาท ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข ๔ รายการ วงเงิน ๓,๗๔๐,๙๗๒.๐๐ บาท กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ๔ รายการ วงเงิน ๔,๙๒๐,๕๔๓.๐๓ บาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ รายการ วงเงิน
๒,๐๕๖,๖๙๐.๕๐ บาท และกระทรวงคมนาคม ๑๓ รายการ วงเงิน ๑๓,๘๗๒,๘๒๗.๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีปริมาณการส่งออก ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงหลังจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๘ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๘ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์
ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้จากการขยายตัวของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร จานวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีทิศทางชะลอตัวตามเศรษฐกิจ
ยูโรโซนและเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งมีสาเหตุจากการชะลอตัวของภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานซึ่งส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนเศรษฐกิจจีนชะลอตัวต่อเนื่องตามการหดตัวในอัตราเร่งขึ้นของการส่งออกและการชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ชะลอตัวตามการส่งออกและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑. รับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลื อเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มาตรการ
การเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน มาตรการการเงินการคลัง
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ มาตรการเร่งรัดการลงทุนของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกากับการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน
พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการให้เร่งรัดโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ที่มีความพร้อมประกวดราคาให้มีการประกวดราคาและลงนามในสัญญาก่อสร้างได้ภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ เพื่อให้มี
การเบิกจ่ายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดทาง ๑ เมตร
(Meter Gauge) ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ให้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ ควรมี
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

การเบิกจ่ายประมาณ ๘,๐๕๒ ล้านบาท และ (๒) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ให้เร่งรัดการเจรจา
ต่อรองราคาใน ๘ ตอนที่เหลือ รวมทั้งเร่งประกวดราคาในอีก ๒ ตอนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙
๓. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเร่งรัดติดตามการดาเนินการโครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานที่เข้าข่ายโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
๔. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)
ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว ทั้งนี้ ในช่วง ๒ เดือนที่เหลือของไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๙)
ควรมีการเบิกจ่ายประมาณ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
๕. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขั บเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
มีหนังสือถึงหน่วยงานราชการเน้นย้าให้ดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ สาหรับวงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ก่อหนี้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สาหรับกรณีที่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แต่อาจจะ
เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในกรณีนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นส่งเรื่อง
ขอผ่อนผันกรณีการเบิกจ่ายล่าช้าดังกล่าวมายังสานักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อสานักงบประมาณจะได้
รวบรวมเสนอขอผ่อนผันต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว แต่หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นมิได้แจ้งผ่อนผันไปยัง
สานักงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะต้องนาเสนอขอผ่อนผัน
ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณี รวมทั้งเร่งดาเนินการตามโครงการและมาตรการที่อยู่ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
(เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน) สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงการคลังได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดย (๑) ควบรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต โดยเป็นการควบรวมกองทุนทั้งสองให้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
(๒) คงสถานะกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสาคัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ และ (๓) กองทุนปูนซีเมนต์สร้างยุ้งฉางกลาง กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง โครงการเงินสนับสนุน
จากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนากีฬาของชาติ เงินฝากส่งเสริมธุรกิจที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของเงินนอกงบประมาณ
ดังกล่าวให้พิจารณาเหตุผลความจาเป็นในการคงอยู่
๒. โดยที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) อาศัยอานาจตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้องค์การ
ของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียกให้ทุนหมุนเวียนนาเงิน
สภาพคล่องส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑) ซึ่งเงินดังกล่าวถือเป็นเงินรายได้แผ่นดิน นั้น การนา
เงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินความจาเป็นไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ในช่วง ๑ ปี ต้องดาเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐตามกระบวนการงบประมาณปกติ โดยกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
๓. ผลการนาเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินความจาเป็นส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดินตามแผนปฏิบัติการฯ
จานวน ๒๙ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๘๑.๑๕ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ทุนหมุนเวียนนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว
จานวน ๒๗,๘๑๑.๖๓ ล้านบาท โดยกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังค้างการนาส่งเงินอีก จานวน ๒๖๙.๕๒ ล้านบาท
เนื่องจากเป็นเงินต้นของกองทุนฯ ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการและจะนาส่งได้ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๕ กลุ่ม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงบประมาณรายงานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐.๐ ล้านบาท จาแนกเป็น ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย
๑. กลุ่ม Function (ภารกิจพื้นฐาน) รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๘,๘๒๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕ ของวงเงิน
งบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณของท้องถิ่น) จาแนกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน ๙๙๗,๖๒๕.๑ ล้านบาท และภารกิจพื้นฐาน
จานวน ๕๑๑,๒๐๓.๙ ล้านบาท
๒. กลุ่ม Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ) รวมทั้งสิ้น
๖๐๘,๘๗๕.๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๔ ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณของท้องถิ่น) จาแนกเป็นแผนบูรณาการ
จานวน ๒๑๒,๒๖๙.๐ ล้านบาท และภารกิจยุทธศาสตร์ จานวน ๓๙๖,๖๐๖.๓ ล้านบาท
๓. กลุ่ม Area (ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด) รวมทั้งสิ้น ๒๘๓,๑๘๙.๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑๐.๔ ของวงเงินงบประมาณ จาแนกเป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จานวน ๒๔,๖๒๙.๙ ล้านบาท และท้องถิ่น จานวน
๒๕๘,๕๕๙.๙ ล้านบาท
๔. งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น หรืองบภัยพิบัติหรือเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๕๔๕.๕ ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๘ ของวงเงินงบประมาณ
๕. รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง รวมทั้งสิ้น ๒๑๔,๕๖๐.๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๗.๙ ของวงเงินงบประมาณ จาแนกเป็นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จานวน ๒๐๑,๐๒๔.๓ ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
จานวน ๑๓,๕๓๖.๑ ล้านบาท

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดาเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) มาตรการส่งเสริมความรู้
และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ดาเนินการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด (๒) มาตรการชะลอหรือ
ขยายระยะเวลาชาระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (๓) มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (๔) มาตรการ
เสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (๕) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า (๖) มาตรการ
เพิ่มปริมาณน้าต้นทุน (๗) มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๘) มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน การให้ความช่วยเหลือของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยแล้ง เป็นต้น และ (๙) การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น การแจกจ่ายน้าสะอาด เป่าล้างบ่อน้าบาดาล
ซ่อมเครื่องสูบน้าบาดาล และซ่อมระบบประปา เป็นต้น
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลดาเนินงานการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลดาเนินงานการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย
ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการกากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู
การผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ โดย ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สานักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายแจ้งให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรโอนเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เข้าบัญชีชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาและมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้น ๑๖๐ บาท/ตัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึงขณะนี้ รวม ๑๐ งวด คิดเป็นปริมาณอ้อย
๑๐๕,๘๙๕,๓๘๖.๒๑๕ ตัน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๔๓,๒๑๖,๗๙๔.๔๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔ ของวงเงินที่จะต้อง
จ่ายทั้งหมด ส่วนปริมาณอ้อยที่เหลือ จานวน ๖๓,๖๙๓.๒๓๐ ตัน เป็นเงิน ๑๐,๑๙๐,๙๑๖.๘๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยชาวไร่อ้อยโอนเงินไม่ผ่านเนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหว/ปิดบัญชี/ผิดบัญชี เป็นเงิน ๖,๗๑๖,๓๗๖ บาท
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมข้อมูล ๓,๔๗๔,๕๔๐.๘๐ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามโครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนั บสนุน
การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่กลุ่มสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสาคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล โครงการสาคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เฉพาะโครงการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันจนถึงขั้นจองเงินในระบบ PO (Purchase Order)
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งกาหนด
ให้การดาเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ จาก “ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙” เป็น “ให้การดาเนินโครงการ
และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามสัญญา (คาดว่าจะไม่เกินเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙)”
๑.๒ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการดาเนินงาน
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการฯ การใช้ประโยชน์ การบารุงรักษา รวมถึงการโอนทรัพย์สินให้ส่วนราชการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๑.๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) และโครงการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการซึ่งจะต้องดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้น
การดาเนินโครงการตามสัญญา
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการฯ จะต้องคานึงถึงความเหมาะสม
ในการถือครองและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณ รวมถึงการบารุงรั กษา หรือการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
เป็นสาคัญ รวมทั้งควรกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินมาตรการฯ รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกาหนดให้มีกลไกการติดตามประเมินผลโครงการที่จะดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้น
การดาเนินโครงการตามสัญญาแล้ว เพื่อเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และนาไปเป็นข้อมูลสาหรับกาหนดมาตรการ
ในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๓๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางของกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานเกี่ยวกับโครงการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดงานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางขึ้นในวันที่ ๒๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยได้นาผู้ซื้อต่างประเทศ จานวน ๑๔๗ บริษัท
จาก ๒๘ ประเทศ ได้แก่ จีน อาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ มาเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยางของไทย อาทิ ยางล้อ ถุงมือยาง ไม้ยางพารา หมอนและที่นอนยางพารา ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทาจากยาง จานวนรวม
ทั้งสิ้น ๑๐๙ บริษัท ในการนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จะซื้อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งสิ้น ๘ ฉบับ
ประกอบด้วย (๑) ยางแท่ง จานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน (๒) ยางแผ่นรมควันชั้น ๓ จานวน ๕๐,๐๐๐ ตัน (๓) น้ายางข้น จานวน ๕๐,๐๐๐ ตัน
(๔) ไม้ยางพารา จานวน ๒๒,๐๐๐ ตู้คอนเทนเนอร์ (ขนาด ๔๐ ฟุต) ซึ่งเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยส่งออกปีละ ๔๘,๐๐๐
ตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ๙,๕๐๐ ล้านบาท (๕) หมอนและที่นอนยางพารา จานวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น โดยมี
กาหนดส่งมอบภายใน ๑ ปี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราธรรมชาติอื่น ๆ
ภายในงานอีก ๒,๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายระหว่างการเจรจาการค้าในงานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางที่มีกาหนด
ส่งมอบภายใน ๑ ปี รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๑๙,๖๖๐ ล้านบาท
๑.๒ ในบริเวณงานได้มีการจัดนิทรรศการยางพาราไทยเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศที่เดินทางมาเจรจา
การค้าได้เห็นและรับรู้ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยางพาราของไทยตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า และนาเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ยางพาราใหม่ ๆ รวมถึงได้นาคณะผู้ซื้อจากต่างประเทศกว่า ๑๐๐ ราย ไปเยี่ยมชมธุรกิจที่ผลิตยางพาราชั้นนาของประเทศไทยด้วย
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นสาหรับผู้ประกอบการ
ต่างประเทศที่สนใจลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุต สาหกรรมยาง ข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง ในระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยสินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ น้าหอมและเครื่องสาอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนัง
และเข็มขัดหนัง สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท สุราต่างประเทศ รองเท้าหนังและ
รองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ทาด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์
ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในที่ทาด้วยคริสตัล มีมูลค่านาเข้า ๑,๐๔๒.๔๙
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒.๑๓ ของมูลค่านาเข้าร่วม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๙๒.๖๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือร้อยละ ๙.๗๖ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้ น้าหอมและเครื่องสาอาง นาฬิกาและอุปกรณ์
สาหรับสินค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด ๕ กลุ่มสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ดอกไม้ เครื่องแก้ว
ชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในที่ทาด้วยคริสตัล ผลไม้ นาฬิกาและอุปกรณ์ และแว่นตา ส่วนสินค้าที่มีการหดตัวสูงสุด
คือ ไฟแช็คและอุปกรณ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการดาเนินการมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานการดาเนินการมาตรการต่อการนาเข้าสินค้าที่ไม่จาเป็น โดยมี
มาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ได้แก่ (๑) มาตรการด้านมาตรฐานสินค้า จานวน ๒ มาตรการ (๒) มาตรการเข้มงวด
การตรวจสอบสินค้าเข้า จานวน ๖ มาตรการ (๓) มาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าภายในประเทศ จานวน ๗ มาตรการ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

และ (๔) มาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างประหยัด จานวน ๒ มาตรการ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์
ได้พิจารณามาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้ว เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่ขัดต่อพันธกรณีและข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการค้าไทยในเวทีโลก ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การกาหนดและรักษา
มาตรฐานสินค้าเป้าหมายที่นาเข้าและผลิตในประเทศให้มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จูงใจให้ประชาชนและผู้ประกอบ การไทย
ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาวิจัย (R&D) ในสินค้าต่าง ๆ และสร้างเสริมศักยภาพของผู้ผลิตไทย
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้าไทยอย่างยั่งยืน

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง งานมหกรรมเรือสาราญและมารีน่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมเรือสาราญ
และมารีน่า “ไทยแลนด์ ยอชท์ โชว์ ๒๐๑๖” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ พื้นที่ดาเนินการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมได้ร่วมจัดงานมหกรรมฯ โดยแบ่ง
พื้นที่จัดแสดงเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย (๑) On-Land Pavilion ได้แก่ นิทรรศการความรู้การส่งเสริมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องโดยจัดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยได้เปิดตัวสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (เช่น บริการทางการเงิน บริการเช่าเรือ
ระยะยาว บริการประกันภัย บริการจัดเลี้ยงบนเรือ บริการหลังการขาย และบริการด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ) และการจัดกิจกรรม
สัมมนาสาหรับกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของเรือ และนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเรือสาราญ และ (๒) On-Water Show การแสดงเรือยอชท์ (Yacht และ Super Yacht)
พร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย
๑.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประเทศไทยเป็น “Marina Hub of ASEAN” โดยเป็นฐานการเดินเรือของเรือสาราญ
เพื่อการท่องเที่ยวจากทั่วโลก เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย โดยการจัดงานดังกล่าว
ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ดึงดูดรายได้ และกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นโอกาสสร้างงานและสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการและแรงงาน เพิ่มทักษะเฉพาะด้านและกระจายรายได้สู่คนในพื้นที่ โดยประมาณการรายได้จาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ ๒๐๐-๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกันเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าตลาดระดับบนในอนาคตด้วย
๑.๓ โดยที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นท่าจอดเรือสาราญ/เรือยอชท์ในระยะยาว จึงเห็นว่าการพิจารณา
ปรับปรุงกฎระเบียบของกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเรือสาราญจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดังกล่าวต่อไป
๒. ให้ กระทรวงการท่อ งเที่ย วและกีฬาพิจ ารณาการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมการท่อ งเที่ย วเรือ สาราญและมารีน่ า
อย่างเชื่อมโยงและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาแนวทางเลือกการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวในลักษณะของการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนหรือการสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุน เพื่อลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ

๔๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑ กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ ๒ เท่า สาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้อง
สัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัด
ขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการอบรม
สัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๒ กาหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนาเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
นาเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มาหักจากเงินได้พึงประเมินเสมือนเป็นค่าลดหย่อนในการคานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาตามจานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่าย
ไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงบประมาณที่เห็นควรกาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลมาตรการดังกล่าวทั้งที่ได้ดาเนินมาตรการไปแล้วในช่วงก่อนหน้าและมาตรการในครั้งนี้ นอกจากนี้ จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจทราบและเข้าใจสาระสาคัญ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ชัดเจน รวมถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรการดังกล่าวอย่างทั่วถึงโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวด้านอาหารไทยว่า ได้ดาเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์
และพัฒนามาตรฐานอาหารไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล สร้างประเทศไทยให้เป็นแหล่งรวมอาหารและวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับโลก
โดยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารของไทยให้เป็นที่ รู้จักแพร่หลาย
ทั่วโลก สร้างการรับรู้ผ่านทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการผสมผสานและดัดแปลงวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยเฉพาะจากพื้นที่ของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดาริมาใช้ในการประกอบ
อาหาร เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การจัดงานประกาศรางวัล ๕๐ ภัตตาคารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s 50 Best Restaurants 2016)
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพฯ ซึ่งมีภัตตาคาร
ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล จานวน ๔ แห่ง
๑.๒ การเชิญเชฟชั้นนาระดับโลกร่วมทัศนศึกษาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๓ แห่ง ได้แก่ โครงการ
หลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก และโครงการหลวงหนองหอย (ม่อนแจ่ม) ระหว่างวันที่ ๑ -๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เพื่อเรียนรู้คุณภาพอาหารและการผสมผสานดัดแปลงวัตถุดิบในท้องถิ่นจากโครงการหลวง และการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
วัตถุดิบอาหารไทยและความสาคัญของโครงการหลวง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพฯ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
ร้านอาหารในประเทศไทยทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านคุณภาพ รสชาติ และความสะอาด เพื่อรับรองขึ้นบัญชีร้านอาหาร
ชวนชิมต่อไป รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทารายการโทรทัศน์ /สื่อดิจิตอลในด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการแนะนา
อาหารหรือศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับอาหารไทย
เพื่อดูแลรักษาภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของอาหารไทย รวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาหารไทยแบบดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ตามที่สานักงบประมาณเสนอ และอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดสัดส่วนงบประมาณรายการต่าง ๆ เช่น งบประมาณเพื่อ
การชาระหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมทั้งงบประมาณของโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากภารกิจตามปกติไว้ในร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... นั้น เนื่องจาก
กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในกระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดประเด็นดังกล่าวไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ และข้อสังเกตของสานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการทางานของสานักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการที่มีความรู้ความชานาญ
และมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมภารกิจที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ และให้สานักงบประมาณ
พิจารณาศึกษาและทบทวนขอบเขตความรับผิดชอบและแนวการทางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรอบคอบ
และสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอานาจที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น สาหรับร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. .... ควรกาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ในการกากับ ติดตาม
การดาเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ และจาก
ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ควรนาไปสู่การจัดทาบัญชีสาธารณะ (Consolidated Public Account) โดยรวม ที่มีความครอบคลุม
สมบูรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในระยะยาว และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการปรับตัว เพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็นต้น ไปพิจารณาด้วย
แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๓. ให้สานักงบประมาณรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดาเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน (หน่วยงานของรัฐ) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ

๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนา การเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. โดยมีข้อค้นพบที่สาคัญ เช่น การกาหนด
บัญชีรายชื่อที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตร ควรพิจารณาสภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ด้วย การดาเนินโครงการมีข้อจากัด
ด้านงบประมาณและระยะเวลาในการดาเนินงาน บางชุมชนต้องคัดเลือกโครงการที่มีความสาคัญน้อยกว่าเพื่อให้สามารถดาเนินงาน
ได้ตามกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กาหนด มีการจ้างแรงงานจากในชุมชนเป็นหลัก บางชุมชนขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ หรือประชากรวัยแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีรายได้สูงกว่าการจ้างงานในโครงการ
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุในแต่ละพื้นที่ไม่มีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มโครงการ เป็นต้น
๔๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะตามรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. ประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สาคัญ เช่น หน่วยงานเจ้าของ
โครงการควรจัดทาคู่มือการดาเนินงานให้ชัดเจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลผลการดาเนินงาน ข้อดี
และข้อเสียของโครงการไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การกาหนดพื้นที่เป้าหมายควรพิจารณาสภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่เพื่อนามา
เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา รวมทั้งควรกาหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และ
เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. หากมีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้สานักงาน ก.พ.ร. ประสานหน่วยงานนั้น ๆ
เพื่อบูรณาการข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานเกี่ยวกับโครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
โดยกระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ได้ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สาหรับวิสาหกิจชุมชนการเกษตรนอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าระดับครัวเรือน
หรือชุมชนที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ทดแทนการใช้เครื่องสูบน้าที่ใช้น้ามันเบนซิน ซึ่งมีราคาแพง โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานได้เริ่มดาเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาระบบสูบน้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้าจากแหล่งน้าผิวดิน และแบบบ่อลึกหรือแหล่งน้าบาดาลมาเก็บไว้ในถังเก็บน้าของชุมชน สาหรับ
ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้นาร่องโครงการต้นแบบด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เกษตร
นอกเขตชลประทานอีก ๖ แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา นครสวรรค์ และอานาจเจริญ และวางแผนจะขยายโครงการไปยัง
พื้นที่ประสบภัยแล้งอื่นทั่วประเทศในปี ๒๕๕๙
๒. ให้ก ระทรวงพลังงานร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ ม
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดหาเครื่องสูบน้าขนาดเล็กด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุมพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายตามแผนการจัดหาแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีอยู่แล้วด้วย

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๖ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และขออนุมัติในหลักการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานผลการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๖ (The 6th Asian Ministerial
Energy Roundtable) ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เมื่อวันที่ ๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าคณะ
ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงสถานการณ์ตลาดน้ามันที่มีความผันผวนซึ่งอาจจะกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โอกาสในการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในการเป็นแหล่งทรัพยากรในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และแนวทางนโยบายในการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ได้รับเกียรติให้แสดงวิสัยทัศน์ด้านพลังงานต่อผู้นาด้านพลังงานและชี้ให้ตระหนักถึงการร่วมมือและรู้จักปรับตัวเข้าหาสมดุลของการผลิต
และการใช้พลังงานที่เหมาะสมในระยะยาว และได้กล่าวว่า กระทรวงพลังงานของไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
ครั้งที่ ๗ โดยมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพร่วม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือกันในประเด็น
ด้านพลังงานในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ ๗
(The 7 Asian Ministerial Energy Roundtable) ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดประชุมดังกล่าว ให้กระทรวงพลังงานจัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแล้วเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
th

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีระดับสูงขึ้น
ทุกปี โดยในปี ๒๕๕๘ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓.๒ และปี ๒๕๕๙ คาดการณ์ว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓.๕ โดยช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดหรือ "พีคไฟฟ้า" (Peak Load) คือ ระหว่าง
วันที่ ๒๐ มีนาคม-๒๐ พฤษภาคม ซึ่งมีประมาณการอยู่ที่ ๒๙,๐๐๐ เมกะวัตต์ เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีการผลิตไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการ หากไม่เพียงพอประเทศไทยอาจต้องซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่สูง หรืออาจต้องใช้
มาตรการปิดไฟในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว จึงควร ขอความร่วมมือประชาชน
"ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน" คือ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่จาเป็นในช่วงเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศจาก
๒๕ องศาเซลเซียส เป็น ๒๖ องศาเซลเซียส ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และเปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่ มีค่าที่ใช้วัด
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาล (ค่า SEER) สูง หรือใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดไฟแบบไส้
๒. ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระยะยาว
โดยพิจารณาวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถนาเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ที่ประหยัด
พลังงานได้ โดยดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กาหนดให้สิทธิพิเศษของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็นประเภทไม่บังคับ เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นนอกจาก กฟผ. มีทางเลือกในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ
ภาษีอากร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีกฎหมายกลางที่ให้อานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติตามความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางภาษีแต่ละฉบับ รวมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ (Competent Authority)
๔๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

และให้อานาจผู้มีหน้าที่รายงานในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีได้
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาว่าในการดาเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดาเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) กรมสรรพากรของไทยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคลไทย
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีในประเทศไทยต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ สาหรับการจาหน่ายหนี้สูญจากการประกันภัยต่อกรณี
ภาวะอุทกภัยปี ๒๕๕๔ [ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจาหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สาหรับการจาหน่ายหนี้สูญจากการประกันภัย
ต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี ๒๕๕๔ และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ตามประมวลรัษฎากรได้ในส่วนของหนี้ที่ได้ดาเนินการด้อยค่าสินทรัพย์จากประกันภัยต่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อกรณีภาวะอุทกภั ยปี ๒๕๕๔ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด เพื่อบรรเทาภาระให้บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมสรรพากรติดตามตรวจสอบการได้รับชาระ
ค่าสินไหมทดแทนน้าท่วมจากบริ ษัทประกันภัยต่อ ที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับชาระมาภายหลังจากการด้อยค่าสินทรัพย์แล้ว
ของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานและบรรเทาภาระรายได้ภาษีของรัฐที่ต้องสูญเสีย
จากการคืนเงินภาษีในกรณีดังกล่าว และให้สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรเพิ่มมาตรการ
ลงโทษสาหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนน้าท่วมจากบริษัทประกันภัยต่อภายหลัง แล้วไม่นาค่าสินไหมทดแทน
น้าท่วมที่ได้รับมารับรู้เป็นรายได้ทั้งจานวนในรอบบัญชีที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนน้าท่วม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีรูปแบบเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมเองและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็น
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคม และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมสาหรับเงินได้ เท่าที่จ่ายเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเงินได้เท่ากับ
จานวนเงินที่มอบให้หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน เพื่อให้มีการประกอบกิจการเพื่อสังคมให้
มากขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. ให้พิจารณาด้วยว่าการรับรองการเป็นกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและต้องมิให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งให้
พิจารณาความเหมาะสมในการให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติซึ่งมีสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานภายในของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรับรองการเป็นกิจการเพื่อสังคมด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจานวนสองเท่า สาหรับ
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ และกองทุนโบราณคดี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
๑.๑.๑ กาหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้เท่าที่
ได้จ่ายเป็น (๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม (๒) ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบกิจการนาเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์สาหรับการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ หรือ (๓) ค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามจานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกัน
ทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชาระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑.๑.๒ กาหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกากับภาษีแบบเต็มรูปตาม
มาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร โดยการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงการซื้อสุรา
เบียร์ และไวน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
๑.๒ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ
ค่าทีพ่ ักในโรงแรมสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามจานวนที่จ่ายจริง
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
ในระยะ ๑-๒ ปีต่อจากนี้ไปกระทรวงการคลังควรเร่งดาเนินการขยายฐานภาษีโดยอาจพิจารณาใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการ
ที่อยู่นอกระบบภาษีให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพิ่มเติมจากที่ดาเนินการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบัญชีเดียว
และความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาควบคุม
ราคาสินค้าให้เหมาะสม และจัดให้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทราบสาระสาคัญและประโยชน์
ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าวโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมรับทราบองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ของ คจร. และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คจร. ผลการดาเนินงาน
ของ คจร. ผลการดาเนินงานของอนุกรรมการภายใต้ คจร. ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านการ
ขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาคจังหวัดลาปาง แนวทางการดาเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมืองภูมิภาค ผลการ
ดาเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิ เศษ รวมทั้งพิจารณา
เกี่ยวกับการปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้ คจร. การดาเนินการโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษ
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร การรายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการบริหารจัดการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ การขออนุมัติดาเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี (สุวินทวงศ์) การแก้ไขกฎหมายทางด้านการจราจรเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่และอายุการใช้งาน
ของรถโดยสารสาธารณะ และโครงการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในเมืองออกไปอยู่นอกเมือง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร
และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร
วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสาหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ราคาเริ่มต้น
๑๖ บาท ราคาสูงสุด ๔๒ บาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การออกข้อบังคับเพื่อกาหนดอัตราค่าโดยสาร ซึ่งมีคณะกรรมการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กากับดูแลอยู่แล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหากรณีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ขัดข้อง ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-แบริ่ง และสนามกีฬา-บางหว้า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ได้เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการ จนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นจานวนมาก นั้น
กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นโดยให้เพิ่มความถี่ในขบวนรถไฟฟ้าและจานวน
ความถี่ในการเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้ดาเนินการเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการให้บริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑.๑ มาตรการระยะสั้น กระทรวงคมนาคมได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและเอกชนผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุ โดยที่ประชุมมีมติให้จัดทา “แผนฉุกเฉินและเผชิญเหตุร่วมกัน
ในระบบขนส่งสาธารณะ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตลอดจนจัดทาและลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็น
กรอบและแนวทางการดาเนินงาน
๑.๒ มาตรการระยะยาว กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อให้มีหน่วยงานกากับ ควบคุม ดูแล และ
รับผิดชอบต่อการให้บริการในระบบขนส่งทางราง โดยการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กาลังอยู่ระหว่างนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลา ๒ เดือน (ภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) และอยู่ระหว่างดาเนินการตามโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ
(National Multimodal Transport Integration Center : NMTIC)
๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณากาหนดมาตรการในการกากับดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมและ
ภาคเอกชนคู่สัญญาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
ในระบบขนส่งสาธารณะต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดาเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา
และ สายบางใหญ่ -กาญจนบุ รี จากเดิ ม ที่ ใ ห้ ใช้ แ หล่ ง เงิ น กู้ เป็ น ให้ ใช้ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้อานวยการสานักงบประมาณรายงาน ดังนี้
๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอินสระบุรี-นครราชสีมา ได้ผู้รับเหมาสาหรับงานก่อสร้างตอนที่ ๑ แล้ว โดยหากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอินสระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี สามารถเริ่มลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จะทาให้ระยะเวลา
การดาเนินโครงการเร็วขึ้นกว่าแผนเดิมประมาณ ๖ เดือน สาหรับแผนดาเนินโครงการในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการและบารุงรักษา (Operation and Maintenance) และการบริหารจัดการที่พักริมทาง
(Rest Area) กระทรวงคมนาคมจะนาเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพิจารณาภายในเดือน
เมษายน ๒๕๕๙
๑.๒ ผู้อานวยการสานักงบประมาณรายงานว่า ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณไว้แล้วทั้งสิ้น ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลงบประมาณ จานวน ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
และกาหนดรายจ่ายลงทุนไว้ จานวน ๕๔๖,๖๐๐ ล้านบาท หากให้ใช้รายจ่ายลงทุน จานวน ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเงินกู้ ในส่วน
ของการขาดดุลงบประมาณก็จะเหลือรายจ่ายลงทุนที่จะใช้จากรายได้ จานวน ๑๕๖,๖๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถนามาใช้ในโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๒ สายทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓๘,๘๙๔ ล้านบาท ได้ และยังมีวงเงิน
รายจ่ายลงทุนคงเหลือที่จะใช้จ่ายจากรายได้ ได้อีกจานวน ๑๑๗,๗๐๖ ล้านบาท โดยการใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
จะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะในปี ๒๕๖๐ ได้ จานวน ๓๘,๘๙๔ ล้านบาท
๒. เห็นชอบการปรับแผนการดาเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -สระบุรีนครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี จากเดิมที่ให้ใช้แหล่งเงินกู้ เป็น ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเกี่ยวกับ
การปรับลดวงเงินในส่วนที่เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) ในงานก่อสร้างที่พักริมทาง (Rest Area)
สถานีบริการทางหลวง (Service Area) และศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินค่าก่อสร้าง การพิจารณาแนวทางบริหารจัดการเงินกองทุน เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลประโยชน์
ทางการเงินของเงินกองทุนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
การกากับติดตามการดาเนินโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
กับรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หากมี) และการก่อสร้างงานโยธา เพื่อให้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสามารถ
๔๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ดาเนินการได้ตามแผนงานที่กาหนด และสอดคล้องกับการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและบารุงรักษา (Operation and
Maintenance : O&M) ตามกรอบระยะเวลาในการดาเนินโครงการตามมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(PPP Fast Track) ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลกหล่มสัก เป็นโครงการหนึ่งตามข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกของอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง หรือ GMS โดยก่อสร้างขยายถนนทางหลวง
ให้เป็น ๔ ช่องจราจร ซึ่งรัฐบาลวางแผนให้เป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์ สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Corridor
ถนนสายเอเชีย หมายเลข ๑๖ เชื่อมโยงประเทศในกรอบความร่วมมือ GMS โดยมีมูลค่างานก่อสร้าง ๓,๓๘๖ ล้านบาท ระยะทางรวม
๑๐๔.๒ กิโลเมตร ปัจจุบันทางหลวงดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักรองรับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสร้างความเจริญสู่ชุมชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นโยบายของคณะกรรมการ
และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ในด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล และด้านการกากับดูแลที่ดี นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. ในการกากับดูแลการดาเนินงานของ รฟม. รวมทั้ง
โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ซึ่งมีโครงการหลักที่สาคัญที่จะดาเนินการในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๕ โครงการ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง โดยเฉพาะโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -บางซื่อ
โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด และโครงการพัฒนารถไฟฟ้า
ตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการของกระทรวงคมนาคมกรณีบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ยกเลิกเที่ยวบิน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานการดาเนินการของกระทรวงคมนาคมกรณีบริษัท สายการบิน
นกแอร์ จากัด (มหาชน) ยกเลิกเที่ยวบิน จานวน ๙ เที่ยวบิน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินการของสายการบินนกแอร์ฯ ได้ดูแลผู้โดยสารที่เช็คอินเพื่อเดินทางในเที่ยวบินที่มีการยกเลิก จานวน
๓,๐๕๓ คน ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจา
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ เช่น เปลี่ยนเที่ยวบิน คืนค่าโดยสาร จัดให้ผู้โดยสารพักค้างที่โรงแรม จัดให้เดินทางโดยการขนส่งอื่น
หรือชาระค่าชดเชย รวมทั้งมาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสายการบินนกแอร์ฯ
๒. การดาเนินการของกระทรวงคมนาคม
๒.๑ กระทรวงคมนาคมได้เชิญสายการบินซึ่งทาการบินแบบประจาภายในประเทศและระหว่างประเทศ ๑๔ สาย
มาร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน โดยกาหนดให้สายการบินที่ให้บริการแบบประจาทุกสายการบิน
ต้องจัดทาแผนฉุกเฉินในทุกกรณี และกาหนดมาตรการในการป้ องกันมิให้เกิดปัญหาที่จะส่งผลต่อความไม่สะดวกของผู้โดยสาร
โดยหากเกิดเหตุการณ์อีก สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะดาเนินการตักเตือนสายการบิน หากเกิดเหตุ
เป็นครั้งที่ ๒ จะพักใช้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ และหากเกิดเหตุเป็นครั้งที่ ๓ จะเพิกถอนใบอนุญาตฯ
๒.๒ กพท. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการ
ตามข้อกฎหมายกับสายการบินนกแอร์ฯ โดยหากตรวจพบหรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าสายการบินไม่ได้ให้ความคุ้มครองและดูแล
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙
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ผู้โดยสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และหากพบว่า สายการบิน
ปล่อยให้นักบินหรือลูกเรือของตนปฏิบัติงานจนเกินข้อจากัดเวลาทาการบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการ กพท. มีอานาจสั่ง
พักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองผู้ ดาเนินการเดินอากาศได้ สาหรับนักบินนั้น หากนักบินปฏิบัติงานเกินข้อจากัดเวลาทาการบินและ
เวลาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการ กพท. มีอานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง
และวงเงินงบประมาณรายจ่ายของโครงการดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้ดาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นระบบรถไฟฟ้า
รางเดี่ยว (Monorail)
๑.๒ อนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ในรูปแบบ
PPP Next Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบารุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา
๓๓ ปี ๓ เดือน (ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓ ปี ๓ เดือน และระยะเวลาเดินรถ ๓๐ ปี) และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและ
รับความเสี่ยงด้านจานวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk) ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดต่อไป
๑.๓ อนุมัติค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ในกรอบวงเงินรวมจานวน ๖,๘๔๗ ล้านบาท และ ๖,๐๑๓ ล้านบาท ตามลาดับ โดยให้สานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป
๑.๔ อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนแก่เอกชนเป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธา ในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๑๓๕ ล้านบาท
สาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และไม่เกิน ๒๒,๓๕๔ ล้านบาท สาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ที่เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ตามทีต่ กลงในสัญญาสัมปทาน โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกาหนดระยะเวลา
แบ่งจ่ายไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณร่วมพิจารณาแหล่งเงินและรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับการจ่ายเงินสนับสนุนแก่เอกชนต่อไป
๑.๕ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและ รฟม. รับไปดาเนินการ (๑) กากับดูแลให้โครงการรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ
สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านปริมาณผู้โดยสาร และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสาร
รวมทั้งเร่งดาเนินการใช้ระบบตั๋วร่วมและการกาหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในภาพรวม ทั้งในระบบรถไฟฟ้าและระบบขนส่ง
มวลชนรูปแบบอื่น ตลอดจนเร่งรัดการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้องกับเส้นทางและระยะเวลาการเปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (๒) พิจารณารูปแบบลักษณะการจ่ายเงินสนับสนุนแก่เอกชนที่สามารถส่งเสริมการประเมิน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ เพื่อให้เอกชนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อ
เอกชนมีผลประกอบการเกินกว่าระดับที่ตกลงกันแล้ว ก็ควรพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดส่วนแบ่งรายได้จากผลประกอบการ
ที่ดีขึ้นด้วย (๓) เร่งจัดทาแผนการดาเนินโครงการในรายละเอียดที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพิจารณาวงเงิน
ขอรับจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เพียงพอและสอดคล้องกับขั้นตอน/ระยะเวลาการดาเนินโครงการ รวมทั้ง
ประสานกระทรวงมหาดไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้มากขึ้นต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการรับความเสี่ยง และการกาหนด
อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลโครงการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการดาเนินงานโครงการรถไฟฟ้า โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
๕๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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ขนส่งมวลชนของ รฟม. การกาหนดผลตอบแทนจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในตลาดเงินในปัจจุบัน และพิจารณากรอบวงเงินสนับสนุนให้แก่เอกชนผู้เข้าร่วมดาเนินโครงการให้อยู่บนหลักการ
ที่ภาคเอกชนต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการกาหนดให้ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ภาครัฐในอัตราที่เหมาะสม
รวมทั้งการกาหนดเงื่อนไขของสัญญาที่มีบทปรับที่สะท้อนถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีที่ภาคเอกชนไม่สามารถ
ดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ตามกาหนดการ ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. กากับการดาเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเริ่ม
การประมูลได้ตามกาหนดเวลา โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้ ก ระทรวงการคลั ง โดยส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนิน
โครงการให้เป็นไปตามกาหนดเวลาตามมาตรการ PPP Fast Track เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการศึกษา และ
วิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและครบถ้วน

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น
สุทธิ ๒๗,๘๕๗.๔๔ ล้านบาท จากเดิม ๑,๕๙๑,๖๖๔.๖๓ ล้านบาท เป็น ๑,๖๑๙,๕๒๒.๐๗ ล้านบาท
๑.๒ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่มีวงเงินปรับลดลงสุทธิ ๑๔,๖๐๕.๔๐ ล้านบาท จากเดิม ๑๓๖,๕๐๕.๕๘ ล้านบาท
เป็น ๑๒๑,๙๐๐.๑๘ ล้านบาท
๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนิน
โครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ปรับปรุงครั้งที่ ๑
๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ปรับปรุง
ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นของรัฐวิสาหกิจ
นั้น ๆ
๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรกากับติดตามและเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องตามแผนด้วย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๓.๑ เร่งรัดดาเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในแผนการบริหารหนี้
สาธารณะและโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เช่น โครงการ
รถไฟฟ้า โครงการรถไฟทางคู่ และให้หน่วยงานพิจารณารูปแบบการลงทุนและวงเงินลงทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลดภาระ
หนี้สาธารณะและภาระงบประมาณด้วย
๓.๒ ให้รัฐวิสาหกิจเร่งดาเนินการปรับโครงสร้างและฟื้นฟูองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามแผนการแก้ไขปัญหา
ของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อลดภาระหนี้สินขององค์กรในภาพรวมและลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ออกไปอีก ๑ ปี ตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกัน ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้ รฟท. รับความเห็นของสานักงบประมาณและประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เห็นควรเร่งดาเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ เน้นการเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาภาวการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาว และเห็นควรมีการวางแผนและบริหาร
วงเงินกู้เพื่อรักษาสภาพคล่องอย่างรัดกุมโดยไม่ให้เกิดวงเงินกู้ที่ซ้าซ้อนและภาระดอกเบี้ยเกินความจาเป็นที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
องค์กร การพิจารณากาหนดมาตรการที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องของ รฟท. ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจังเพื่อให้ รฟท. สามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นภาระของภาครัฐในอนาคต ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
๒. ส่วนประเด็นของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้กระทรวงการคลังมีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดได้ในอัตราและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยภายใต้กฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการค้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติให้เรียกเก็บ
หรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันก็ได้ ซึ่ง รฟท. จะต้องจัดทาข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนด
เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
ซึ่งได้มีการปรับกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาปี ๒๕๕๙ จากเดิม ๕๓๓,๑๖๗ ล้านบาท เป็น ๕๒๘,๗๙๑ ล้านบาท เป็นผลให้
ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ รัฐวิสาหกิจมีกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๕๒๘,๗๙๑ ล้านบาท และประมาณการ
เบิกจ่ายลงทุนในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๗,๑๕๘ ล้านบาท สาหรับผลการเบิกจ่ายลงทุนประจาปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ได้จานวน ๑๕,๒๖๙ ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐ ของเป้าหมายไตรมาส ๑ (จานวน ๑๗,๑๕๘ ล้านบาท) และทั้งปีคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนได้ทั้งสิ้น ๕๒๔,๖๙๖
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๙๙.๒ ของเป้าหมายรวม โดยรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนสูงและเบิกจ่ายลงทุนได้ล่าช้ากว่าแผนงาน
ที่กาหนดไว้ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งล่าช้าต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เนื่องจากมีการทบทวนการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ

๕๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. ให้หน่วยงานที่กากับดูแลรัฐวิสาหกิจเร่งรัดติดตามการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสังกัด หากโครงการใดพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถดาเนินการได้ ให้มีการทบทวนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการและ/หรือนางบลงทุนไปใช้ดาเนินการ
ในโครงการสาคัญในลาดับถัดไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๘,๙๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยรับภาระ
ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียด
ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ส่วนการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทา
ข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่ให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลการดาเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นไป
ตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรและกาหนดมาตรการที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาขาดทุน รวมทั้งจัดทาแผนการฟื้นฟูกิจการ
เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะเสนองบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
๒. ในปีงบประมาณถัดไป การรถไฟแห่งประเทศไทยควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการกู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินการ
และเสริมสภาพคล่องในคราวเดียวกัน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาภาระหนี้สะสมของการรถไฟแห่งประเทศไทยในภาพรวม
ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OVERDRAFT : O/D)
กับธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมที่สุด เพื่อสารองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
เป็นระยะเวลา ๑ ปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) ในวงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นควรพิจารณาวิธีการกู้เงินระยะสั้น
ในรูปแบบอื่น ๆ และพิจารณาคัดเลือกสถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูล เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านต้นทุนที่เหมาะสมตามอัตรา
ดอกเบี้ยตลาด และให้หน่วยงานให้ความสาคัญกับการชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค หากมีเงินเหลือจ่ายก็ให้ปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดาเนินการเป็นลาดับแรก รวมทั้งให้ส่วนราชการที่ค้างชาระค่าสาธารณูปโภคเร่งรัดดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัดด้วย นอกจากนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแล
ให้ กฟภ. เร่งพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการติดตามและเร่งรัดผู้ใช้ไฟฟ้าชาระค่าไฟฟ้าภายในวันครบกาหนดระยะเวลา
สาหรับกรณีของส่วนราชการให้พิจารณาประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงบประมาณ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่เป็นธรรม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อรวบรวมข้อมูลและสภาพปัญหาและกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามร่างระเบียบฯ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบดาเนินงาน ซึ่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่เป็นธรรมควรให้ครอบคลุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายเล็ก ในแต่ละประเภท ประชาชนและเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และให้รับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่เป็นธรรมควรรับฟังความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสาระสาคัญของร่างระเบียบฯ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรพันธสัญญาให้ครบถ้วน และในขั้นตอนของกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... ควรนาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. .... ที่ได้นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งจะทาให้การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นที่ธรรม พ .ศ. ....
มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and
Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and
Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World โดยเปลี่ยนชื่องานเป็น ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and
Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum and Exhibition :
Asian Food Security for the World โดยมีเจ้าภาพหลักร่วมจัดงาน คือ กรมประมง องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้าแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific : NACA) ASEAN Fisheries Society และผู้สนับสนุนการจัดงาน
คือ องค์กรระหว่างประเทศ สมาพันธ์และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวแสดงข้อมูลและผลงานในการแก้ไขปัญหาการ
ทาประมงผิดกฎหมายของไทย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางในการควบคุมดูแลและแก้ไข
ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย เพื่อนามาปรับปรุงศักยภาพและความพร้ อมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแสดงให้นานาประเทศรับทราบถึงเจตนารมณ์และความพยายามของไทยในการแก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย รวมทั้งร่วมกับนานาประเทศแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น งานศึกษาวิจัย และพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการป้องกั น
และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคกุ้งตายด่วนในภูมิภาคอาเซียนไม่ให้กลับมาระบาดซ้าได้อีก ไปพิจารณาดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย

๕๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การนาเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ การเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่ง ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๕๙ ไม่จากัดจานวน อัตราภาษี
ในโควตาร้อยละ ๐ (ตามข้อผูกพันร้อยละ ๒๗) และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ ๑๒๕ โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการ
จัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง กาหนด และให้การนาเข้ามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๙
๑.๒ การเปิดตลาดหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามข้อผูกพัน WTO ปี ๒๕๕๙ ปริมาณในโควตา ๔๕,๐๐๐ ตัน
อัตราภาษีในโควตาร้อยละ ๒๗ และนอกโควตาร้อยละ ๑๒๕ โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและ
การตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง กาหนด
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรเร่งพัฒนาและขยายพันธุ์มันฝรั่งเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกร และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
แปลงมันฝรั่ง รวมทั้งวิธีป้องกันโรคและการลดการสะสมของโรคในมันฝรั่งให้กับเกษตรกร ตลอดจนร่วมมือกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสารวจพื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่งให้บ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและส่งเสริม
การปลูกมันฝรั่งเพื่อทดแทนการนาเข้าในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
(วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ขยายระยะเวลาดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม
ยางพารา (วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบต่อไปอีก ๑ ปี โดยให้ดาเนินการภายใต้
กรอบวงเงินสินเชื่อเดิม (วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูการผลิตและรอบปีบัญชีของสถาบันเกษตรกร
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ และกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๑.๒ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
ให้แก่สถาบันเกษตรกร ร้อยละ ๓ จานวน ๓๐๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ ๐.๕ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสานักงบประมาณ โดยให้ ธ.ก.ส. ตั้งงบประมาณ
ตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายชาระคืนเงินต้น
๑.๓ มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. สาหรับอัตราค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยและรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ที่เห็นควรให้ใช้อัตราการคานวณเดียวกันกับค่าประกันวินาศภัยโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ภายในกรอบวงเงิน ๓๖ ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจียด
จ่ายจากงบประมาณปกติ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นภายในกรอบวงเงิน ๓๓๖ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายชาระคืนเงินต้น
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งดาเนินการตามมาตรการเสริมต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ แนวทางการนายางพาราไปใช้ในการดาเนินโครงการ
ของส่วนราชการ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าการใช้ยางภายในประเทศอีกทางหนึ่ง และยังมีส่วนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง
ของตลาดรับซื้อผลผลิตกับผู้ประกอบการแปรรูปยางภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้สถาบันเกษตรกรสามารถ
ระบายยางในสต็อกให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ และสามารถชาระคืนเงินกู้ได้ครบตามกาหนด ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตขยายตัว
ร้อยละ ๑.๓๓ อุตสาหกรรมสาคัญที่ขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องประดับ น้ามันประกอบอาหาร การนาเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
และเครื่องมือกล มีมูลค่า ๙๙๔.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑.๙ การนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา)
มีมูลค่า ๕,๑๐๔.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๕.๗ การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมดจานวน
๙,๖๙๕.๓ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘ ภาวะการประกอบกิจการโรงงาน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมากกว่าร้อยละ ๐.๒๘
มีการจ้างงานรวมลดลงร้อยละ ๑๔.๔๓ และมียอดเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ ๒๘.๐๕ ภาวการณ์เลิกกิจการของโรงงานมีโรงงาน
ที่ปิดดาเนินกิจการมากกว่า ร้อยละ ๑๑๕.๖๙ ส่วนภาวะการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนในปี ๒๕๕๘
มีจานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น ๑,๐๓๘ โครงการ ลดลงร้อยละ ๖๗.๕๓ และมีเงินลงทุน ๒๑๘,๑๒๐ ล้านบาท
ลดลงร้อยละ ๘๘.๘๕ ประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ หมวดบริการ และสาธารณูปโภค มีมูลค่าเงินลงทุนรวม
๑๑๘,๔๑๐ ล้านบาท
๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับประเทศสาคัญในเอเชีย การผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมไทยเมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) เพิ่มขึ้นหรือ
ขยายตัวร้อยละ ๑.๓ อุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องประดับเพชรพลอย น้ามัน
ประกอบอาหาร การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ในเรื่องของพื้นที่
ดาเนินการที่เหมาะสมและแผนการดาเนินการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สามารถเริ่มดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการวิเคราะห์ว่าจะทาให้เกิดการผลิตและใช้ยางพาราภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ และควรมีการสร้างความร่วมมือกับศูนย์บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานทางด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
และยางล้อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศด้วย นอกจากนี้ เห็นควรจัดทาแผน/แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ ที่ชัดเจน ให้ครอบคลุม
ด้านโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงาน กรอบระยะเวลาดาเนินการ เป้าหมายที่จะลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐในแต่ละปี
แหล่งเงินทุนในการดาเนินงาน ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ รวมทั้งควรให้ความสาคัญกับการดึงดูดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
รายใหญ่ในการดาเนินโครงการ และการสร้างความร่วมมือในลักษณะบูรณาการเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย

๕๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด และ
บริษัท ศิลาสานนท์ จากัด ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) และคณะ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเหมืองแร่ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด และบริษัท ศิลาสานนท์ จากัด ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง)
และคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การตรวจเยี่ยมบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด พบว่า มีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบและทันสมัย
เพื่อให้สามารถนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ควบคู่กับการดู แลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ตั้งแต่การสารวจ การทาเหมือง และการฟื้นฟูพื้นที่โครงการ รวมทั้งมีการประกอบการเป็นไปตามหลักการเหมืองแร่สีเขียว (Green
Mining) ส่วนการตรวจเยี่ยมบริษัท ศิลาสานนท์ จากัด พบว่า การทาเหมืองเป็นไปตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ โรงโม่หิน มีระบบ
การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดสร้างโรงโม่หินเป็นระบบปิดคลุม มีการติดตั้งระบบสเปรย์น้า มีระบบลานล้างล้อ
เพื่อลดฝุ่นละออง และมีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สถานประกอบการเพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
๑.๒ การหารือกับผู้ประกอบการถึงแนวทางในการจัดหาแหล่งน้าสารองจากขุมเหมือง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
และบริโภคให้กับประชาชน และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กาลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ทาพิธีเปิดน้าขุม เหมืองเพื่อชุมชน
ณ ขุมเหมืองของบริษัท ศิลาสานนท์ จากัด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานประกอบการเหมืองแร่ที่อยู่ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น และ
การดาเนินงานตามกรอบโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ที่เปิดให้
ชุมชนโดยรอบสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๑.๓ การพบปะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบสถานประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของประชาชน พบว่า ประชาชนบางรายได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หินในด้านฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย มีเสียงดังและความสั่นสะเทือนจากการระเบิด แต่มีความเห็นว่าการประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หินในพื้นที่ทาให้
เกิดการสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการได้มีการประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้
การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่บริเวณสถานประกอบ
กิจการเหมืองแร่เพือ่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมพิจารณากาหนดแนวทาง
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณสถานประกอบ
กิจการเหมืองแร่ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเดินทางเยือนประเทศอินเดียเพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศอินเดีย
เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การหารือระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรี และรัฐมนตรีแห่งรัฐมหาราษฏระ ซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านการศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาด้านการแพทย์และวัฒนธรรม เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งได้พบหารือกับผู้แทน
ส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของอินเดียเพื่อเตรียมการจัดทาข้อตกลงการร่วมทุนด้านภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย
๑.๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเปิดมิติความร่วมมือทวิภาคีด้านภาพยนตร์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
อินเดีย ทั้งด้านการลงทุน การสร้างงาน และการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านภาพยนตร์ในอนาคต โดยภาครัฐอินเดียยินดีสนับสนุน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

และเห็นโอกาสที่จะร่วมลงทุน เช่น การเปิดตลาดภาพยนตร์ไทยในประเทศอินเดียและการถ่ายทาภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
โดยจะมีการแลกเปลี่ยนและการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน
๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และผลการทบทวน
ในเรื่องพื้นที่และแผนการดาเนินการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดาเนินการจัดทาแผนหลักการใช้พื้นที่ในภาพรวม
ทั้งโครงการ (Master Plan and Layout) เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการระยะที่ ๑ ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รายการค่าชดเชย
ปลูกป่า (พื้นที่ ๑,๒๓๔.๙๘ ไร่) ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติตามกรอบวงเงินที่สานักงบประมาณให้ความเห็นไว้เมื่อ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ (ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๓๘๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจัดทาแผน/แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อที่ชัดเจน โดยเฉพาะการดาเนินงานภายหลังจากการลงทุนก่อสร้างในโครงการแล้วเสร็จ โดยมีสาระครอบคลุมด้านโครงสร้าง
และรูปแบบการบริหารงาน กรอบระยะเวลาดาเนินการ เป้าหมายที่จะลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐในแต่ละปี แหล่งเงินทุน
ในการดาเนินงาน ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ และควรให้ความสาคัญกับการดึงดูดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่ในการดาเนิน
โครงการ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในลักษณะบูรณาการเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจด้านการลงทุนและใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหรือบริเวณใกล้เคียงของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งกลุ่มผู้ผลิต OEM และ REM โดยเฉพาะการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิด
การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในลักษณะคลัสเตอร์ที่มีความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกัน ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยคานึงถึงการรองรับ
การทดสอบยางล้อที่มีส่วนผสมของยางพาราเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการยางพาราของรัฐ
๔. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง

๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็น
การวางกรอบพัฒนาระบบสถาบันการเงินภายใต้แนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๔ นโยบายหลัก ได้แก่
(๑) การส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ (Digitization &
Efficiency) (๒) การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค (Regionalization) (๓) การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access)
และ (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Enablers)
๒. ให้ กระทรวงการคลั งประสานธนาคารแห่ งประเทศไทยให้ รั บความเห็ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เกี่ยวกับความชัดเจนในประเด็นมาตรการในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนโดยเฉพาะสหกรณ์ การพิจารณา
ถึงความเชื่อมโยงและการกาหนดช่วงเวลาของแผนฯ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) การให้ความสาคัญกับการเข้าถึง
ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบันการเงิน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสถาบันการเงิน การผลักดันให้สถาบันการเงินพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของ SME ในแต่ละช่วงวงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) รวมทั้งการส่งเสริมให้สถาบันการเงินจัดตั้งหน่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป และดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดดัชนีตัวชี้วัดผลการดาเนินการ (KPI) ในแต่ละด้าน
เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและประเมินความสาเร็จของมาตรการและติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนฯ
๒.๒ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามและรายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบทุกครึ่งปี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel)
และระบบติดต่อสื่อสารสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่อย่างต่อเนื่องภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน
(GovChannel) ตามมติคณะรัฐมนตรี และรับทราบรูปแบบการใช้งานของระบบภาษีไปไหนและระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้พัฒนาบริการใหม่ภายใต้
GovChannel ได้แก่
๑.๑.๑ ระบบบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชน ได้แก่ (๑) ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(G-News) เป็นแอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและยังสามารถรองรับการแจ้งเตือนข้อมูลบริการจากภาครัฐเฉพาะรายบุคคลส่งตรงถึ งประชาชนได้อีกด้วย และ
(๒) ระบบภาษีไปไหน ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ สรอ. ดาเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลางในการดาเนินการภายใต้โครงการ Thailand Government Spending
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๑.๑.๒ ระบบติดต่อสื่อสารสาหรับหน่วยงานของภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ได้แก่
(๑) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ โดยเชื่อมโยงระบบ MailGoThai ให้เข้ากับระบบ Government ID (GovID) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ด้วยบัญชีเดียว และ (๒) ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) เป็นแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงานรัฐผ่านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐในระดับสูง (Government Mobile Private &
Security Chat) และการบริหารจัดการระดับชั้นและสิทธิของแต่ละบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบตามที่แต่ละ
หน่วยงานภาครัฐกาหนด
๑.๒ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์ระบบภาษีไปไหนให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐได้อย่างถูกต้อง และช่วยส่งเสริมความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของภาครัฐ
๑.๓ ให้หน่วยงานภาครัฐนาระบบ MailGoThai และระบบ G-Chat ไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูล และลดความเสี่ยงในการถูกลักลอบ
นาข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริตและเกิดความเสียหาย
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักข่าวกรองแห่งชาติที่เห็นควรพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐสาหรับประชาชน
(GovChannel) ให้มีความสะดวก ใช้งานง่าย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมีจานวนเพียงพอต่อผู้ใช้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการเข้าถึง GovChannel และนาระบบ MailGoThai และระบบ G-Chat ไปใช้งาน
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และเห็นควรพัฒนาและบริหารจัดการระบบดังกล่าวให้มีความปลอดภัยเชื่อถือได้
โดยใช้แนวทางการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และข้อมูลข่าวสารตามระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการกาหนดช่องทางสารองหรือระบบสารองในกรณีที่ระบบหลักเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถ
ใช้บริการได้เพื่อให้สามารถให้บริการระบบดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง และมีการกาหนดมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัย
การสื่อสาร หรือการส่งข้อมูลราชการที่มีชั้นความลับผ่านทาง ระบบ MailGoThai และระบบ G-Chat นอกจากนี้ ควรดาเนินการ
ประเมินและตรวจสอบช่องโหว่ของระบบและปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานกับทุกส่วนราชการเพื่อปรับปรุงข้อมูลสาหรับให้บริการ
แก่ประชาชนผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (GovChannel) ให้เกิดความน่าสนใจและเป็นปัจจุบันด้วย
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การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน
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๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก “การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับรายรับของสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ จากการให้กู้ยืมแก่วิสาหกิจในเครือที่เป็นการบริหารเงิน” เป็น “ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
สาหรับรายรับจากการบริหารเงินให้แก่วิสาหกิจในเครือทั้งหมด” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงประมวลรัษฎากรให้สามารถใช้ฐานเงินดอลลาร์สหรัฐในการคิดภาษี
ของสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) เพื่อจูงใจให้บรรษัทข้ามชาติมีการจัดตั้ง IHQ รวมถึงการทา
ธุรกรรมทางการเงินในไทยโดยรวมมากขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การปรับปรุงมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ) ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์ก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจลับระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์ก ฉบับลงนามวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและลักเซมเบิร์ก มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดสายการบิน การให้อนุญาตและ
เพิกถอนใบอนุญาต ข้อบทความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน ความจุความถี่ และพิกัดอัตราค่าขนส่ง
๑.๒ มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคั บของ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และกรมควบคุมโรค
เป็นต้น กากับการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานไทยให้ได้มาตรฐานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
วางแผนการบริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑..๑ เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับลงนาม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี มีสาระสาคัญคือ ทั้งสองฝ่ายเพิ่มข้อบทเรื่อง การแข่งขันที่เป็นธรรม
(Fair Competition) ไว้ในความตกลงฯ เพื่อให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายได้รับโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในการทาการบิน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

โดยมีถ้อยคาเป็นไปตามร่างความตกลงฯ ฉบับมาตรฐานของไทย และสอดคล้องกับกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ รวมทั้ง
ปรับปรุงข้อบทพิกัดอัตราค่าขนส่ง (Tariff) ให้เสรีมากยิ่งขึ้น โดยให้สายการบินสามารถกาหนดพิกัดอัตราค่าขนส่งของตนเอง
และแจ้งพิกัดอัตราค่าขนส่งที่สายการบินกาหนดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจโดยไม่ต้องขออนุมัติ
๑.๒ มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บัง คับของ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และกรมควบคุมโรค
เป็นต้น กากับการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานไทยให้ได้มาตรฐานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
วางแผนการบริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สเปน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-สเปน ฉบับลงนาม วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและสเปน มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ การกาหนด
สายการบิน ใบพิกัดเส้นทางบิน ความจุ ความถี่ และสิทธิรับขนการจราจร และการทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน
๑.๒ มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของทั้งสองประเทศกาหนดว่าเจ้าหน้าที่เดินอากาศทั้งสองฝ่าย
ตกลงจะนาหลักการ (principles) ของความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศฉบับใหม่ไปใช้เป็นการชั่วคราวและภายใต้อานาจหน้าที่
ของตนจนกว่าจะมีการทาความตกลงฉบับใหม่ นั้น โดยที่การจัดทาร่างความตกลงฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ และมีประเด็นที่ยังไม่ได้
ข้อยุติหลายประการ จึงควรที่หน่วยงานเกี่ยวกับการเดินอากาศของทั้งสองฝ่ายจะได้หารือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน
และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว นอกจากนี้ เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ
หลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และกรมควบคุมโรค เป็นต้น กากับการให้บริการ
และการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานไทยให้ได้มาตรฐานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการ
ห้วงอากาศเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. .... เพื่อนาไปหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้ได้ข้อยุติ และเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีว่า ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน
โดยให้คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้วางกลไก (Regulator) ในการบริหารจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย
ให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เฉพาะมีความสอดคล้องกับศักยภาพแต่ละพื้นที่ภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักความโปร่งใส และ
หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓

การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติของโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) และจัดทาแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในการดาเนินงานระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาคให้มีความชัดเจน มีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
พร้อมต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างความตื่นตัวเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้
ควรมีกลไกผลักดันให้ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าเป็นคณะทางานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
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๖๔

การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ กาหนดต่อไป
๒. สาหรับการทบทวนความจาเป็นในการมีอยู่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้สถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประสานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนโดยเร็วต่อไป

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๓ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์น้า ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้า
รวม ๓๗,๕๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของปริมาตรน้ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้าใช้การได้ ๑๔,๐๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของปริมาตรน้าใช้การทั้งหมด
๒. การจัดสรรน้า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้าไปแล้ว ๔,๗๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของแผนการจัดสรรน้า ส่วนในลุ่มน้าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้าจากแม่กลอง) ใช้น้าไปแล้ว ๑,๖๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๕๗ ของแผนการจัดสรรน้า คิดเป็นระบายน้าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓. การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กาหนด
แผนการระบายน้าจากเขื่อนจานวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ
๑๗.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นทีท่ ี่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยวแล้ว
๖.๓๗ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๐๑ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๖๗ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๐๙ ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จานวน
๑.๙๖ ล้านไร่
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๕ และครั้งที่ ๑๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๕
๑.๑ สถานการณ์น้า ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้า
รวม ๓๖,๓๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของปริมาตรน้ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้าใช้การได้ ๑๒,๘๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของปริมาตรน้าใช้การทั้งหมด
๑.๒ การจัดสรรน้า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒ มีนาคม ๒๕๕๙ แผนการใช้น้าอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และ
อ่างเก็บน้าขนาดกลางทั้งประเทศ ใช้น้าไปแล้ว ๖,๔๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของแผนการจัดสรรน้า ส่วนในลุ่มน้า
เจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อ ยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้าจากแม่กลอง) ใช้น้าไปแล้ว ๒,๐๒๙
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนการจัดสรรน้า คิดเป็นระบายน้าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑.๓ การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กาหนดแผนการระบายน้าจากเขื่อนจานวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เฉลี่ยวันละ ๑๗.๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูก
ข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ที่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น
เก็บเกี่ยวแล้ว ๖.๓๘ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑.๗๖ ล้านไร่
เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จานวน
๑.๙๗ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๐.๘๒ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๓ ล้านไร่
๒. สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๖
๒.๑ สถานการณ์น้า ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้า
รวม ๓๖,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของปริมาตรน้ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้าใช้การได้ ๑๒,๕๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๗ ของปริมาตรน้าใช้การทั้งหมด
๒.๒ การจัดสรรน้า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แผนการใช้น้าอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และ
อ่างเก็บน้าขนาดกลางทั้งประเทศ ใช้น้าไปแล้ว ๖,๗๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของแผนการจัดสรรน้า ส่วนในลุ่มน้า
เจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้าจากแม่กลอง) ใช้น้าไปแล้ว ๒,๑๐๑
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ของแผนการจัดสรรน้า คิดเป็นระบายน้าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓ การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์-๖ มีนาคม ๒๕๕๙
กาหนดแผนการระบายน้าจากเขื่อนจานวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เฉลี่ยวันละ ๑๗.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูก
ข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ที่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น
เก็บเกี่ยวแล้ว ๖.๓๘ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จานวน ๑.๗๖ ล้านไร่
เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จานวน
๑.๙๗ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๐.๘๒ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๓ ล้านไร่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๗ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์น้า ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้า
รวม ๓๕,๖๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของปริมาตรน้ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้าใช้การได้ ๑๒,๑๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของปริมาตรน้าใช้การทั้งหมด

๖๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. การจัดสรรน้า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แผนการใช้น้าอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และ
อ่างเก็บน้าขนาดกลางทั้งประเทศ ใช้น้าไปแล้ว ๗,๓๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของแผนการจัดสรรน้า ส่วนในลุ่มน้า
เจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้าจากแม่กลอง) ใช้น้าไปแล้ว ๒,๒๒๖
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของแผนการจัดสรรน้า คิดเป็นระบายน้าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓. การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๗-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ กาหนด
แผนการระบายน้าจากเขื่อนจานวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ
๑๗.๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
๔. สถานการณ์ก ารเพาะปลูก ข้า วในเขตชลประทานลุ่ม น้าเจ้ าพระยา ณ วัน ที่ ๙ มีน าคม ๒๕๕๙ พื้น ที่ป ลู ก
ข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ที่ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่
แบ่งเป็น เก็บเกี่ยวแล้ว ๖.๓๘ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จานวน
๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าว
นาปรัง จานวน ๑.๙๘ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๓๕ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๓ ล้านไร่

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๕๙ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
มาตรการเตรียมการ มาตรการรับมือ (ก่อนวิกฤตและหลังวิกฤต) มาตรการฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน เพื่อกาหนดให้เป็นนโยบาย
รัฐบาล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติต่อไป สาหรับงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ที่ให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
วงเงินรวม ๙๓.๘๑๘๐ ล้านบาท เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ ในส่วนของ
การดาเนินงานของ ๙ จังหวัด โดยให้สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ
เพื่อขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณแทนจังหวัดตามขั้นตอนต่อไป สาหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือและที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตามแผนระยะก่อนวิกฤตและระยะวิกฤตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดสรรงบประมาณ และเพื่อนามาปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันภาคเหนือในระยะต่อไป ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม ๖ พื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.
๒๕๕๘–๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานการจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม ๖ พื้นที่ทั่วประเทศ (Reference Plan) ภายใต้
แผนการจัดการกากอุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ) ของแผนฯ ซึ่งกาหนดให้ดาเนินการจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม
๒๐-๓๐ ปีข้างหน้าให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ รายงานดังกล่าวเป็นผลการศึกษาทางวิชาการที่สามารถนาไปใช้อ้างอิงสาหรับ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

การจัดการกากอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นในหลักการ “ขยะเกิดที่ไหน กาจัดที่นั่น” และ
จากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (IWMCs) มีจานวน ๑๕
จั ง หวั ด ใน ๖ ภู มิ ภาค คื อ ภาคเหนื อ ได้ แก่ จั งหวั ดล าปาง และล าพู น ภาคตะวั นตก ได้ แก่ จั งหวั ดกาญจนบุ รี ราชบุ รี และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง และ
สระแก้ว ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และสระบุรี และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา และมอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนาผลการศึกษาไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการกาหนดเกณฑ์พื้นฐานในการคัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดตั้ง
เป็นศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลักษณะทางอุทกวิทยา สภาพชั้นดิน แหล่งน้า
ใต้ดิน ผลกระทบต่อชุมชน การคมนาคมขนส่ง และแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นต้น การกาหนดพื้นที่ตั้งที่ชัดเจน
หากจะมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เพื่อนาไปพิจารณาวางแผน
การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า การกาหนดรัศมีระยะของแหล่งกาเนิดกากกับผู้ขนส่งและผู้กาจัดกากที่เหมาะสม
และให้ความสาคัญการกากับดูแลมาตรฐานของโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด รวมทั้งพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายในการจัดการกากอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่กาหนดตามนโยบายหรือในแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย

๖๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดเตรียมโครงการลงทุนที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อรองรับหากเกิดกรณีที่โครงการลงทุนใดไม่สามารถดาเนินการได้ เพื่อให้
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ
นาสภาพคล่อง ส่วนเกินของกองทุน ทุนหมุนเวียนต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล
๑.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้าจีไอ (Geographical Indication : GI)
จากทั่วทุกภาคของประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการคุ้มครองสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะของผู้จดทะเบียน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นให้ดีขึ้น และสามารถจาหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมการรองรับหากประเทศไทย
เข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) ด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ที่ออกจากระบบการศึกษาในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการของหน่วยงานที่จัดเป็นหลัก และมีข้าราชการ
จากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมฝึกอบรมได้ในสัดส่วนไม่เกิน ๑ ใน ๓ รวมทั้งมีข้อกาหนดไม่ให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่อง ๒ หลักสูตรด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมกากับและเร่งรัดให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคัดสรรและบรรจุบุคลากร
ที่จาเป็นตามกรอบระยะเวลาที่แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนกาหนดต่อไปด้วย
๓.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปประสานทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการออกข้อบังคับ
เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยี
ทางทันตกรรมปัจจุบัน
๓.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม
โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ในพื้นที่อื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และแผนการบริหารจัดการน้าด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากาหนดแนวทาง
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น กระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร
รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ เช่น การจัดงานในวัด ทั้งนี้ ให้นาเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน
สัปดาห์หน้า
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาจัดกลุ่ม
กฎหมายเพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ของประชาชน เช่น กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มกฎหมาย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ด้านกระบวนการยุติธรรม กลุ่มกฎหมายการปฏิรูประบบราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ การบังคับใช้
กฎหมาย และประโยชน์ที่จะได้รับจากกฎหมายนั้น
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและความสงบสุข รวมทั้งปราบปรามผู้มีอิทธิพล นั้น
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เช่น ตลาดโบ๊เบ๊
๓.๒ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกาหนดประเด็นการขับเคลื่อนการดาเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหลือของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
(ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความจาเป็นเร่งด่วน เช่น การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การปรับ
โครงสร้างการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศในทุกมิติ การสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบการบูรณาการในแต่ละ
ประเด็น ทั้งนี้ ให้เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนรถหรือเครื่องมือ
ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อใช้ในการกาจัดใบอ้อยและตออ้อย รวมทั้งประสานให้โรงงานที่จะรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรร่วมรับผิดชอบ
ในการกาจัดใบอ้อยและตออ้อยด้วย
๓.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกาหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด โดยให้มีกลไกการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ชุมชน
และให้มีการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาดในระยะต่อไป เพื่อให้การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลเกิดผลสาเร็จ
เป็นรูปธรรม ภายในปี ๒๕๖๐
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการร่วมดาเนินการให้ “ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล” โดยให้การปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ
อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และสร้างเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งธรรมาภิบาล เช่น การจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง ๓ ศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกให้แก่คนในชาติเพื่อเป็นพลังให้สังคมมีความเข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเร่งดาเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสาคัญกับการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายใน ๖ เดือน
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
และสานักงบประมาณ เร่งพิจารณาจัดทามาตรการ/โครงการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับท้องที่ตามแผนของจังหวัด
และอาเภอ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้เกิดการสร้างงานและนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๒.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพิจารณากาหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การให้
สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเพิ่มเติม การผ่อนปรนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรถยนต์ การยกเว้นภาษีศุลกาก รและภาษี
สรรพสามิตของชิ้นส่วนสาคัญที่ใช้ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ และ
รักษาสถานะของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาค
๒.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณากาหนดแนวทางในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนรับซื้อยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อยกระดับราคายางพารา
ให้ได้ราคาตามเป้าหมาย

๗๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและกากับดูแลราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม
๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนดแนวทางการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ เพื่อป้องกันไม่ให้ประสบ
ภาวะการขาดแคลนผลผลิตมะพร้าวในอนาคต
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันพิจารณาแนวทาง
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในการได้รับโอกาสเข้าทางาน รวมทั้งการกาหนดชั่วโมงทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน
และการประเมินผลการทางานด้วย
๔. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (G77 Meeting on Investment for
Sustainable Development) ในวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะการพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมการลงทุน
ระหว่างประเทศ
๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๕.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินแต่ละคณะให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกเดือน
๕.๒ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการนาสินทรัพย์ของหน่ว ยงาน
ที่อยู่ระหว่างการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินนโยบายของรัฐบาล เช่น สินทรัพย์
ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
๕.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าขนาดเล็กโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๕.๔ ให้กระทรวงกลาโหมจัดหน่วยทหารในพื้นที่ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
๕.๕ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดาเนินการจัดให้มีมาตรการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ
นาขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือใช้ประโยชน์อื่นได้ โดยดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านจัดทาแผนการปฏิรูปภารกิจที่สาคัญในความรับผิดชอบที่จะดาเนินการ
ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการทั้งในเชิงการบริหารงานและการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ให้นาเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากาหนดแนวทางในการบูรณาการคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือตั้งขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเริ่มจาก
คณะกรรมการที่มีภารกิจด้านเกษตร เป็นอันดับแรก และให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
๓. ตามที่ขณะนี้ปริมาณน้าในแม่น้าโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศจีนปล่อยน้าจากเขื่อนลงสู่แม่น้าโขง นั้น
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้าจากแม่น้าโขงเพื่อสารองไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและทาการเกษตร
๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) พิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งดาเนินการ
ตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งจัดทาแผนการดาเนินการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินโดยเฉพาะบริเวณทาเนียบรัฐบาลและถนนราชดาเนิน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการตรวจพิจารณาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย
ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ที่ได้มีการลงนามไปแล้ว
หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทาบันทึกความเข้าใจขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้หารือร่วมกัน ให้กระทรวงคมนาคมนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางในการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทั้งที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการแปลงนวัตกรรมให้เป็นสินค้าออกสู่
ท้องตลาด โดยใช้กลไกประชารัฐที่มีภาคเอกชนมาร่วมดาเนินการ เช่น การจับคู่ธุรกิจกับเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ การกาหนด
มาตรการสนับสนุนผู้เริ่มทาธุรกิจ (New Start-up) โดยอาจพิจารณานารูปแบบการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศเกาหลีใต้มาปรับ
ใช้ในประเทศไทย
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ทุกกระทรวงจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการเสนอร่างกฎหมาย
ใหม่ การแก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการดาเนินการในภารกิจที่สาคัญเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรู ปและ
การบริหารราชการแผ่นดินตาม Road Map โดยจาแนกให้ชัดว่า เรื่องใดสามารถจัดทาเป็นกฎหมาย หรือเรื่องใดมีความจาเป็นต้อง
ใช้อานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ให้ทุกกระทรวง
นาเสนอให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อ
ดาเนินการรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กลั่นกรองก่อนดาเนินการต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการที่มีหน้าที่กาหนด
นโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามงานที่สาคัญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทางาน ควรกาหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของ
กรรมการไว้ให้มีความเหมาะสมด้วย เช่น ควรมีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดประเด็นการขับเคลื่อนการดาเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหลือของการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่ องที่มีความจาเป็นเร่งด่วน รวมทั้งกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบการบูรณาการ
ในแต่ละประเด็นนั้น ในการดาเนินการดังกล่าวให้คานึงถึงความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมตามมิติเชิงพื้นที่ในระดับ
ต่าง ๆ (ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ) ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ (ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน)
แล้วนาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓.๓ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าจัดทาข้อมูลสรุปผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการเตรียมการรองรั บฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ เช่น ปริมาณน้าต้นทุน ระบบส่งน้า
ปริมาณน้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหม
(กองทัพอากาศ) จัดทาแผนการผลิตนักบินให้สอดรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการบินทั้งในและระหว่างประเทศ โดย
พิจารณาร่วมกับสถาบันด้านการบินของทั้งภาครัฐ กองทัพอากาศ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดาเนินการผลิตนักบินให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๙ นี้
๓.๕ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ
(ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจากต่างประเทศเสนอค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายในรูปแบบซื้อบริการนาเที่ยวเสริมและ
นาเที่ยวในราคาที่ต่ากว่าต้นทุน) และปัญหาการประกอบธุรกิจนาเที่ยวโดยให้คนไทยเป็นตัวแทน (nominee) เพื่อให้มีการใช้จ่าย
เงินภายในประเทศในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นและไม่ให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยเสียหาย ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน รวมทั้งกากับดูแลราคาของบริการนาเที่ยวให้มีมาตรฐาน ไม่สูงเกินความเป็นจริง
๗๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๓.๖ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวน
คดีพิเศษ) สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการปราบปราม และพิจารณาให้มีมาตรการที่เข้มงวด
ในการป้องกันไม่ให้มีการแสดงที่เข้าข่ายลามกอนาจารในที่สาธารณะเพื่อใช้ในการโฆษณาหรือเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมการจัดแสดง
สินค้า โดยให้ดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๓.๗ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดทาข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปตารวจ โดยให้กระทรวง
ยุติธรรมดาเนินการร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ นั้น ให้สานักงานตารวจแห่งชาติเร่งดาเนินการจั ดทาแผนการปฏิรูปตารวจ
โดยให้ครอบคลุมเรื่องอานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ด้วย
และเสนอแผนดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๖๐) [แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
ประเทศ ระยะที่ ๒ ของส่วนราชการ จาแนกตามกรอบการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน]
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของ ๒๘ หน่วยงาน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวจาแนกตามประเด็นการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้ง ๑๑ ด้าน และ ๓๗ วาระการปฏิรูป ๘ วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งจัดกลุ่ม
ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน จานวน ๖ คณะ ประกอบด้วย คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และระบบการศึกษา คณะที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน คณะที่ ๓ ด้านระบบราชการ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คณะที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คณะที่ ๕ ด้านความมั่งคง ลดความเหลื่อมล้า
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และคณะที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า
๑.๑.๑ ในปัจจุบันมีประชาชนมาติดต่อหน่วยงานราชการภายในบริเวณทาเนียบรัฐบาลเป็นจานวนมาก
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดระเบียบ
ภายในทาเนียบรัฐบาล เช่น สถานที่จอดรถ การจัดระบบการเข้า-ออกของบุคคล และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
๑.๑.๒ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
มิให้เกิดการกระทาผิดกฎหมายหรือมีอาวุธไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งปราบปรามผู้มีอิ ทธิพล ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
ให้มีผลสัมฤทธิ์ภายใน ๖ เดือน นั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
๑.๑.๓ กระทรวงกลาโหมจะได้ดาเนินการบูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งกองทัพบก กองทัพอากาศ
และกองทัพเรือ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และหลังจากดาเนินการเสร็จแล้วจะได้รายงานผลการดาเนินการ
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๑.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนและวางระบบการตรวจคนเข้าเมือง
ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ รวมถึงให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมสร้างขีดความสามารถในการดาเนินการด้วย เช่น
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

การใช้ระบบ Biometrics หรือการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้แล้ว
นาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติ นั้น ขณะนี้สานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง) ได้นาระบบ Biometrics มาใช้ในท่าอากาศยานแล้ว (นาร่อง)
และจะขยายผลการดาเนินการต่อไป
๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการจัดงานประกาศรางวัล ๕๐ ร้านอาหาร
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจาปี ๒๕๕๙ (Asia’ 50 Best Restaurants 2016) ว่า ในปีนี้มีร้านอาหารของไทยติดอันดับจานวน ๔ ร้าน
โดยหนึ่งในนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน ซึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณานาผลผลิตของโครงการหลวงมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วย
๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น ดาเนินโครงการ “ปิดเทอมนี้... สนุกคิด... สนุกเรียนรู้... สู่อนาคต” ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) รายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๙ มีแนวโน้ม
ชะลอตัว เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกและนาเข้าที่หดตัวของประเทศหลักในภูมิภาค ประกอบกับอุปสงค์ภายในประเทศของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลง แม้ว่าสถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดีกว่า
ประเทศอื่นในภูมิภาค แต่ยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ผ่ านการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงครึ่งแรกของปี และเร่งรัดการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ให้สามารถเริ่มดาเนินโครงการได้ภายในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๕ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกฎหมายว่า
๑.๕.๑ ช่วงระยะเวลาหลังจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับและต้องพิจารณาโดยเร็ว และเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามกรอบระยะเวลา เห็นควรให้ส่วนราชการเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรีในห้วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการออกเสียงประชามติ และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้โดยเร็ว
๑.๕.๒ ปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบกฎหมายมาแล้ว ๑๕๑ ฉบับ และเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการออกกฎหมายลูกบทต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมายต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า
๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยได้ดาเนินการให้เป็นไปตามผลการหารือกับผู้แทนสหภาพยุโรป
DG MARE (The Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) ซึ่งผลการดาเนินการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ และระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๙ กองทัพเรือได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลนานาชาติ
ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยได้ชี้แจงความก้าวหน้าในแนวทางการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยด้วย
๑.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดาเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาการรุกล้าของชุมชนริมคลอง ให้คลอง
๗๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มีการระบายน้าสะดวก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริ มคลอง โดยในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์จะได้จัดให้มี
การมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้แก่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และในระยะต่อไปกรุงเทพมหานครจะได้ดาเนินการพัฒนาริมคลอง
อื่น ๆ เป็นท่าเทียบเรือและทางจักรยานต่อไปด้วย
๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดมหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และประชาชนที่สนใจได้นาแนวคิดจากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าของตนเองต่อไป
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ได้สั่งการให้กรมที่ดินรวบรวมเอกสารและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกรณีพิพาทที่ดินบริเวณหาดราไวย์ ซึ่งชาวเลบ้านราไวย์ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่เอกชนถือเอกสารสิทธิ์ทับซ้อน
กับทางเดินสาธารณะและพื้นที่ชุมชน จานวน ๑๙ ไร่ ที่ชาวเลบ้านราไวย์ได้อยู่อาศัยและใช้เป็นพื้นที่ทากินมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยจะได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยคานึงถึงหลักนิติศาสตร์ และหลักรัฐศาสตร์เพื่อให้ชาวเล
และเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปราศจากข้อขัดแย้งระหว่างกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือน
และหนี้นอกระบบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ดังนี้
๑. สถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือน สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนที่ขยายตัวของ GDP ทาให้หนี้สินภาคครัวเรือน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๑.๑ ของ GDP ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนและการขยายตัวของ
อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อสินเชื่อรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลกระทบของหนี้สินภาคครัวเรือนในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยมากนัก
เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาคครัวเรือนส่งผลกระทบต่อ NPL ในระบบสถาบันการเงินในระดับต่าแม้ว่าคุณภาพสินเชื่อ
จะด้อยลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี สถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนในปัจจุบันยังทรงตัวในระดับสูงแต่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ และยังขยายตัวช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาคครัวเรือน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาคครัวเรือน และไม่ได้ทาให้ภาระ
การผ่อนชาระสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากนัก และหนี้สินจากบัตรเครดิตมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินภาคครัวเรือนทั้งหมด
และมีอัตราการขยายตัวชะลอลง
๓. ความคืบหน้าของการดาเนินมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง
ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ได้แก่ การส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่าน ธ.ก.ส. การแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ การให้ความคุ้มครองผู้ที่เป็นลูกหนี้ การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
ของกระทรวงการคลัง และมาตรการบรรเทาภาระหนี้สินของผู้ถือบัตรเครดิต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามที่สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑,๑๘๔,๓๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓.๕๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๓๕,๗๐๘ ล้านบาท ต่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๐.๐๘ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๔๓.๖๒)
๒. ผลการปฏิบัติงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๓๐๒ หน่วยงาน โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน จานวน ๓๑๔ หน่วยงาน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ซึ่งผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ จานวน ๙๘ หน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน ๔๔ หน่วยงาน และต่ากว่า
แผนที่กาหนดไว้ จานวน ๑๗๒ หน่วยงาน
๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๗๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๒๒,๔๙๗ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๓๙.๘๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จานวน ๒๐,๓๐๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๒๓๔,๖๗๒ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๗๖.๒๔
๔. นโยบายสาคัญของรัฐบาล ได้แก่
๔.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ
๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จานวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๘,๓๘๒ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๒๒.๙๙ มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๒๖,๕๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๗๕
๔.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้วจานวน ๓๙,๗๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙,๙๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๕.๒๙
มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๓๒,๙๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๗๓
๔.๓ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๔๓,๔๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๔๒
๕. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๓๒๓,๓๑๑ ล้านบาท
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๓๒,๔๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐.๐๕ ของแผนการลงทุนทั้งปี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ๒๕๕๗ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว การประชุมเจรจาเพื่อจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอาหรับเอมิเรตส์ ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในลาดับที่ ๑๑-๑๖ ดังนี้
๑. ลาดับที่ ๑๑ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (จากเดิมวันที่ ๓-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) รองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบนโยบาย และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทารายละเอียดวงเงินและคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางการปฏิรูปการจัดทางบประมาณ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) และส่งสานักงบประมาณ
๒. ลาดับที่ ๑๒ วันที่ ๔ มีนาคม-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (จากเดิมวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์-๘ เมษายน ๒๕๕๙) สานักงบประมาณ
พิจารณาจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
๓. ลาดับที่ ๑๓-๑๖ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (จากเดิมวันที่ ๑๒ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... และ
การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระ
เป็นเรื่องด่วน
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการดาเนินการให้มีผลผูกพันตามการเจรจา
ขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ประกอบด้วยปฏิญญาว่าด้วยการขยายขอบเขต
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Declaration on the Expansion of Trade in information Technology Products)
เอกสารแจ้งการยอมรับปฏิญญาฯ และเอกสารการแก้ไขตารางข้อผูกพัน (Schedule of Concessions) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การ
โทรคมนาคมดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เป็นผู้เสนอ โดยสานักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณรายจ่ายประจา
ด้านบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหารในอัตราที่สูง จึงไม่ควรจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภาเป็นหน่วยงาน
ของรัฐขึ้นอีก แต่ถ้าหากเห็นความจาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เป็นหน่วยงานอิสระ ก็ควรพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต
การดาเนินงานให้ชัดเจน คุ้มค่า เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีสมรรถนะสูง โดยพิจารณาปรับหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม ได้แก่
สถาบันพระปกเกล้า และสานักงบประมาณของรัฐสภา ให้เหมาะสมและมีความชัดเจน จึงเห็นสมควรให้ทบทวนหลักการการจัดทา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งผลการพิจารณาของสานักงบประมาณให้คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้บรรดาพนักงาน ลูกจ้าง ของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้อานวยการ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง ความคืบหน้าการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพารา และความคืบหน้าการบริหารจัดการน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) สรุปรายงานการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุม กขร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีเรื่องสาคัญ
๓ เรื่อง ได้แก่ ความคืบหน้าการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพารา และความคืบหน้า
การบริหารจัดการน้า
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของ กขร. ดังนี้
๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท ารายงานการประเมิน ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วั ด
การดาเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ (๑) ต้นทุนการผลิตลดลง (๒) ผลผลิตต่อหน่วยหรือไร่เพิ่มขึ้น (๓) สินค้ามีระบบ
มาตรฐาน/คุณภาพปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น (๔) เทคโนโลยีการเกษตรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น และ (๕) มีตลาดรองรับ (PPP CSR Social
Business/Enterprise) โดยรายงานให้ กขร. ทราบผลการประเมินในอีก ๖ เดือนถัดไป (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)
๒.๒ การดาเนินการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางโดยยกระดับราคายางพาราเป็นเรื่องที่
จาเป็นต้องพิจารณาดาเนินการโดยรอบคอบในทุกมิติ และต้องใช้เวลาในการดาเนินการมาก จึงเห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ และรายงานให้ กขร. ทราบต่อไป
๒.๓ สถานการณ์ภัยแล้ง และโครงการต่าง ๆ ที่ส่วนราชการดาเนินการเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ จึงเห็นควร
ให้โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงได้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และทาความเข้าใจกับประชาชน
และผู้ใช้น้าทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสถานการณ์น้า มาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เพื่อให้การใช้น้า
ที่มีอยู่อย่างจากัดเป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค อุปโภค และรักษาระบบนิเวศน์
๓. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า “ให้แถลงรายละเอียดพื้นที่ที่กาลังเดือดร้อนหรือจะเดือดร้อน ให้นามาตรการ
ที่รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้วดาเนินการในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยบริหารในพื้นที่
โดยด่วน”
๗๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีเครื่องจักรที่เป็นส่วนควบ และออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สิน
ประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงพลังงานว่า ในระหว่างที่รอกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ค่ารายปีทรัพย์สินประเภทโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น จะยังคงขอใช้
บัญชีราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนของแต่ละโรงไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอ
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่คานวณจากบัญชีราคาค่าเช่าที่ กฟผ. เสนอแล้ว
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดาเนินการออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และประธาน
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นควรเร่งทาความเข้าใจและกากับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนาหลักเกณฑ์การประเมิน
ค่ารายปีไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยค่ ารายปีที่จะลดหย่อนให้แก่รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นอกจากการคานึงถึงรายได้ของท้องถิ่นและ
ความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีทั่วไปรายอื่น ๆ แล้ว จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและสถานะของรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนเป็นเอกชนและชาวต่างชาติด้วย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม และสาหรับในอนาคตต่อไปหากรัฐวิสาหกิจมีความจาเป็นต้องเสนอขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน เห็นควร
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ในท้องถิ่นนั้นร่วมกับกระทรวงเจ้าสั งกัดของรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาอย่างรอบคอบให้ได้ข้อยุติก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องขอลดหย่อนค่ารายปี โดยอาศัยอานาจตามนัยมาตรา ๓๑
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินหรือการดาเนินกิจการ
เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเรื่องไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติก่อน และให้กระทรวงการคลังนาผลการพิจารณา
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (กาหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค)
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค)

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๕ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
๒. การปฏิรูปประเทศ การดาเนินการเชิงนโยบาย คณะกรรมการปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อเป็นกลไกทาหน้าที่ในการปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน จานวน ๖ คณะ ได้แก่ คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา คณะที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง การลงทุน ภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน คณะที่ ๓
ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คณะที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คณะที่ ๕ ด้านความมั่งคง
ลดความเหลื่อมล้าการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดาเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และคณะที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๗
๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบนั ยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่
๑.๓ การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ดาเนินการขุดและขนย้ายดินแล้วเสร็จ
๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพืน้ ที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเกียกกาย จานวน
๕ ครอบครัว ทาให้เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้า
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะให้แก่
รัฐสภาให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้

๘๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑. หลักการ/ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ ๒ ประเด็นนโยบาย
คือ ประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่อง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
๒. วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พันธกิจ ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนการบูรณาการและบริหารจัดการด้านการตรวจราชการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน (๒) เร่งรัด ติดตาม ประเด็น และนโยบายสาคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด และ (๓) ให้ข้อเสนอทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
และสร้างกลไกให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และฝ่ายบริหารสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
๔. กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) การตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการบูรณาการโครงการภายใต้แผนงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเฉพาะพื้นที่ และ (๒) การตรวจราชการเพื่อประเมินประสิทธิผลของการดาเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
๕. การจัดทารายงานภาพรวม ได้แก่ ครั้งที่ ๑ จัดทารายงานการตรวจราชการแบบบู รณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายในพฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดรายงาน
ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi-Annual Inspection Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป และครั้งที่ ๒
จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (AIR : 2016) ให้แล้วเสร็จนาเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖. กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล โดยประเมินผลใน ๔ มิติ ได้แก่ (๑) ประสิทธิผล (๒) คุณภาพการให้บริการ
(๓) ประสิทธิภาพ (๔) การพัฒนาองค์กร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เพื่อให้การดาเนินการ
จัดการออกเสียงประชามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
ดังนี้
๑. ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาและ
ร่างบทบัญญัติบางมาตรา ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมร่วม
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมติที่ประชุมร่วมระหว่างหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ให้กาหนดบทเฉพาะกาล
ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของประเทศ และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ดังนี้
๑. มอบหมายให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทาเสร็จแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ บัญญัติ
ให้เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ และ
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
๒. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ที่คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจัดทาเสร็จแล้วให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ตามที่
สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณ
๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่สามารถติดตามประเมินผลได้ ประกอบคาของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณพร้อมแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสานักงบประมาณ
๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
๑.๓.๑ รายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท สานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ
นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีรับทราบ สานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
๑.๓.๒ รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐-๑๐๐ ล้านบาท สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมและเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรณี
นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติสานักงบประมาณแจ้งส่วนราชการนาเรื่องเสนอรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ และสานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
กรณีนายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบ สานักงบประมาณแจ้งส่วนราชการทราบ
๑.๓.๓ รายการที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมและเสนอ
นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สานักงบประมาณแจ้งส่วนราชการให้เสนอรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ
๒. หลักเกณฑ์การพิจารณารายการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ เป็นรายการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางปฏิรูปในการสร้าง
ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
๒.๒ เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่ า ใช้ จ่ า ยเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และก้ า วหน้ า ของประเทศตามแนวทางปฏิ รู ป วงเงิ น
๓๒,๖๖๑,๐๒๗,๓๐๐ บาท
๒.๓ เป็นรายการที่มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที
๒.๓.๑ กรณีงบลงทุน (๑) ครุภัณฑ์ : มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณการราคาหรือผลการสอบราคา
และมีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว และ
(๒) สิ่งก่อสร้าง : มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่/พื้นที่พร้อมจะดาเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและ
ดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
๒.๓.๒ กรณีงบรายจ่ายอื่น ๆ มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และการเร่งรัดการใช้จ่ ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และเรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) รวมทั้งมีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙) นั้น โดยที่ขณะนี้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐจานวนหลายหน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถ
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโครงการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลได้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการ ดังนี้
๑. กรณีการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการโครงการต่อ ให้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อดาเนินการรวบรวมและ
กลั่นกรองเหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสมในการขยายระยะเวลา เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๒. กรณีก ารขอขยายระยะเวลาการก่อ หนี้ผูกพัน งบลงทุน สาหรับ งบประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/ว ๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) อย่างเคร่งครัดด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การมอบอานาจให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งของส่วนราชการอื่น
ที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการภายใน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และการมอบอานาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้คล่องตัวชัดเจนมากขึ้น ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนพั ฒ นาจั ง หวัด แผนพั ฒนากลุ่ ม จั ง หวั ด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบั บ ทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอ ดังนี้
๑.๑ แผนพัฒนาจังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จานวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.๒ แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ในส่วนโครงการของกระทรวง กรม และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอสานักงบประมาณพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๓. ให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณานาแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” มาเป็นกรอบในการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยอาจปรับลาดับโครงการที่อยู่
ในส่วนเห็นชอบสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน และเห็นชอบสนับสนุนเกินกรอบวงเงินให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบวงเงินเดิมได้ อย่างไรก็ตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรให้ความสาคัญกับการดาเนินโครงการตามแผน ให้แล้ วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งกระทรวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาในเชิงพื้นที่
โดยพิจารณาจัดทาคาของบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
ดังนี้
๑.๑ รายการที่นางบประมาณมาจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. .... เป็นรายการในลักษณะ
งบลงทุนในทุกงบรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อ
จัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ไม่รวมงบกลาง
๑.๒ รายการที่ไม่นางบประมาณมาจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ....
๑.๒.๑ เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่เป็นงานดาเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน งบลงทุนที่ มี
คุณลักษณะพิเศษต้องใช้เทคโนโลยีหรือข้อเทคนิคพิเศษชั้นสูง หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา และเงินงบประมาณเหลือจ่าย
๑.๒.๒ เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจั ดจ้างแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ และพิจารณาแล้วว่าจะสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
มีความต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๑.๒.๓ เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนจากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายลงทุนหรือ
รายจ่ายประจา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ดาเนินการได้โดยต้องลงนาม
จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑.๓ ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิ สาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้เสนอแผนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณพร้อม
ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบส่งให้สานักงบประมาณ
ภายในวัน ที่ ๒๕ มีน าคม ๒๕๕๙ ตามหนั งสื อสานัก งบประมาณ ด่วนที่สุ ด ที่ นร ๐๗๑๖/ว ๖๒ ลงวัน ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น สานักงบประมาณจะนาแผนดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณา และหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็จะดึงงบประมาณคืน และจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ต่อไป
๑.๔ สาหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้รวบรวมรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณได้ทันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้สานักงบประมาณภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
๒. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการจัดงาน "ตลาดวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการดาเนินงาน “ตลาดวัฒนธรรม
ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๑-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยรูปแบบของตลาดได้จัดให้สอดคล้องกับเทศกาลสาคัญ ได้แก่ ตลาดมั่งมีศรีสุข
๘๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ตลาดสร้างรัก ตลาดสร้างสุข และตลาดสร้างบุญ โดยนาผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ และหน่วยงานในสังกัดมาร่วมจัดแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จานวน ๕๑๙ ร้าน มียอดผู้เข้าชมงาน จานวน ๑๕๒,๗๘๖ คน มียอดรายได้ จานวน ๒๖,๒๗๘,๑๙๒ บาท
และมียอดสั่งซื้อ จานวน ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๘,๔๗๘,๑๙๒ บาท ซึ่งผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการจาหน่าย
สินค้าประเภทอาหารมากที่สุด รองลงมา คือ เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องประดับ ตามลาดับ และเพื่อขยายผลการจัดงานกระทรวงวัฒนธรรม
ได้จัดกิจกรรมเสริม ดังนี้
๑. นาคณะนักศึกษาอาสาสมัครจากประเทศออสเตรเลียกว่า ๔๐ คน ชมการแสดงและเลือกซื้อสินค้า
๒. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนาคณะทูตานุทูตและผู้แทน
๑๕ ประเทศ เยี่ยมชมสินค้าทางวัฒนธรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม
๓. จัดเสวนาทางวิชาการ “เรื่อง แนวทางการจัดตลาดทางวัฒนธรรม” ให้กับวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายชุมชน
วัฒนธรรม
๔. การต่อยอดและจับคู่ธุรกิจของร้านค้า

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ) ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการเพิ่มวิธีการและสถานที่ชาระค่าปรับตามใบสั่งสาหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถ ตามที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๔) ไปพิจารณาดาเนินการโดยศึกษาเปรียบเทียบอัตราโทษปรับให้มีความเหมาะสม
รวมทั้งศึกษากฎหมายต่างประเทศเพื่อนามาเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายจราจรทางบก เช่น ประเด็นเกี่ยวกับอัตราโทษ
การเพิ่มโทษปรับในกรณีที่มีการชาระค่าปรับล่าช้า หรือประเด็นเกี่ยวกับอายุความของคดีจราจร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเหมาะสม
ที่จะทาให้ผู้กระทาความผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กระทาความผิดซ้า และเป็นการสร้างวินัยจราจรให้แก่ผู้ขับขี่ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมทางเทคนิคเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving
Insolvency) ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการประชุมทางเทคนิคเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และด้านการแก้ปัญหา
การล้มละลาย (Resolving Insolvency) เมื่อวันที่ ๑๖-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา โดยมี
เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นหัวหน้าคณะการเข้าร่วมประชุมทางเทคนิค (Technical Meeting) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้บริหาร
และผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจตามกรอบความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of
Doing Business: EoDB) โดยเฉพาะเรื่องตัวชี้วัดที่ ๙ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และตัวชี้วัดที่ ๑๐
ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯ กรมบังคับคดีจะดาเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจง
ที่ประชุมกับธนาคารโลกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประสานการดาเนินการต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ดาเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประกอบด้วย หมวดวิชาอานาจหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน (Law Function) หมวดวิชาการเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ (Area
Manager) หมวดวิชาการเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณธรรม (The good officer) และหมวดกิจกรรมการศึกษาดูงาน (The Best
Practice) ระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่ารุ่นละ ๑๒ วัน โดยให้ปรับเพิ่มเป้าหมายการฝึกอบรมกานันและผู้ใหญ่บ้าน จากร้อยละ ๕
เป็นร้อยละ ๑๐ ของจานวนกานันและผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด เพื่อให้กานันและผู้ใหญ่บ้านสามารถเข้ารับการฝึกอบรมครบถ้วนทุกคน
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยจัดทาแผนการจัดฝึกอบรมโดยกาหนดเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมสาระสาคัญ
ด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน/การบริหารงบประมาณ และกลไกประชารัฐ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและการให้บริการประชาชน เพื่อให้สามารถนาความรู้ และ
ประสบการณ์ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ รวมทั้งกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เพื่อ
นาผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ตลอดจนเร่งรัดการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหาร มีสาระสาคัญเป็นการบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือน ป.๑, ป.๒,
น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ ในระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑/๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
กับข้าราชการประเภทอื่น ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ให้สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติเร่งดาเนินการเยียวยาให้ข้าราชการในหน่วยงานตน
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม และเห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
ออกจากชั้นการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการตารวจ มีสาระสาคัญเป็นการบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.๔, ส.๕,
ส.๖ และ ส.๗ ในระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจกับข้าราชการประเภทอื่น
ประกอบกั บข้ อสั่ งการของนายกรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
ให้สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติเร่งดาเนินการเยียวยาให้ข้าราชการในหน่วยงานตนได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเป็นการกาหนดอัตราและวิธีการเยียวยาเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
๓. ให้สานักงานตารวจแห่งชาตินาร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาทบทวนตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เกี่ยวกับการเยียวยาความเหลื่อมล้าสามารถดาเนินการได้โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
จึงไม่มีความจาเป็นต้องเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และควรพิจารณาทบทวนร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
เยียวยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน (กรณีหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาฯ) จะมี
ผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐในการคานวณเงินบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการการดาเนินการ
๘๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ) รวมทั้ง
การปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจนั้น ควรพิจารณาพร้อมกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการทั้งระบบ
เพื่อมิให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่มีอัตราค่าตอบแทนยึดโยงกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน และ
ยกร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหาร มีสาระสาคัญเป็นการบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือน ป.๑, ป.๒,
น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ ในระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑/๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
กับข้าราชการประเภทอื่น ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ให้สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติเร่งดาเนินการเยียวยาให้ข้าราชการในหน่วยงานตน
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม และเห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
ออกจากชั้นการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการตารวจ มีสาระสาคัญเป็นการบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.๔, ส.๕,
ส.๖ และ ส.๗ ในระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจกับข้าราชการประเภทอื่น
ประกอบกั บข้ อสั่ งการของนายกรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
ให้สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และสานักงานตารวจแห่งชาติเร่งดาเนินการเยียวยาให้ข้าราชการในหน่วยงานตนได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเป็นการกาหนดอัตราและวิธีการเยียวยาเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
๓. ให้สานักงานตารวจแห่งชาตินาร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาทบทวนตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เกี่ยวกับการเยียวยาความเหลื่ อมล้าสามารถดาเนินการได้โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือนตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
จึงไม่มีความจาเป็นต้องเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และควรพิจารณาทบทวนร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
เยียวยาให้แก่ข้าราชการตารวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน (กรณีหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาฯ) จะมี
ผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐในการคานวณเงินบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ค่าตอบแทนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ) รวมทั้ง
การปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตารวจนั้น ควรพิจารณาพร้อมกับการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการทั้งระบบ
เพื่อมิให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่มีอัตราค่าตอบแทนยึดโยงกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมประมง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมประมง ตามที่ คปร.
เสนอ ดังนี้
๑. ความเห็น คปร.
๑.๑ กรมประมงควรบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาการมีอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ กรมประมงควรมีการวางแผนการสรรหาบุคคลเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจที่ เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากกรมประมงมีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องใช้อัตรากาลังในการปฏิบัติงานเพิ่ม
ก็อาจจัดทาแผนเพื่อขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ต่อไป ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมประมง ในครั้งนี้
จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ ๕๒,๘๒๘,๙๒๐ บาท ในปีแรก
๒. มติ คปร.
๒.๑ เห็นควรอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมประมง จานวน ๒๒๑ อัตรา
๒.๒ กาหนดเงื่อนไขการใช้ตาแหน่งดังกล่าว โดยไม่ให้นาตาแหน่งที่ได้รับจัดสรรมายุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งอื่นเป็นระดับที่สูงขึ้น
๒.๓ สาหรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับจัดสรรเพิ่มใหม่ ให้กรมประมง
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ให้กรมประมงดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณโดยให้
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาดาเนินการเป็นลาดับแรกก่อน สาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี

๑๐.๒ กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ /เสนอความคิดเห็น
จากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทาง
การร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งสิ้น ๔๑,๖๘๖ ครั้ง รวมจานวน ๒๖,๕๕๐ เรื่อง สามารถดาเนินการจนได้
ข้อยุติ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๒ และอยู่ระหว่างการดาเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๘ สาหรับประเด็น
เรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนราคาญ รองลงมาคือ แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อน
และเล่นการพนัน แจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติด เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ
ในประเด็นที่หลากหลาย และปัญหาหนี้สินนอกระบบ ตามลาดับ
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการดาเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดาเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สาหรับงบประมาณในการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ ที่เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณไปดาเนินการ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป โดยในระยะแรกของการดาเนินการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน

๘๘
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๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดรูปแบบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ
โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan) การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลการเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนราษฎรตามแนวทางดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการให้ความสาคั ญ
ในการวางแผนเพื่อรองรับการดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ การจดแจ้ง
รายได้และอาชีพของประชาชนดาเนินการภายใต้โครงการ e-Payment ของภาครัฐ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการดาเนินการในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้ อง การจัดทาฐานข้อมูลประชาชนโดยใช้เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็น
ดัชนีจัดเก็บข้อมูลและการปรับปรุงบริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้รองรับการใช้บัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) จาเป็นต้องมีโปรแกรมใช้ในการอ่านข้อมูลจากบัตร และจะต้องพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้บัตรประชาชนฯ อย่างเพียงพอ
รวมถึงควรมีหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพร่วมดาเนินการในการกาหนดให้มี
หน่วยงานกลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการและทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล การพิจารณาถึงแนวทางการดาเนินการ
ของหน่วยงานที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลประชาชนที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก เช่น แรงงานต่างด้าว และเด็กแรกเกิด
และการมีหน่วยงานกลางเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการ Service Platform ในการจัดทาระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล การจัด
ให้มี ระบบในการเชื่องโยงฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐกับฐานด้านความมั่นคง รวมทั้งกาหนดกรอบระยะเวลา
การดาเนินงานในแต่ละด้านให้ชัดเจนและรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙

การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
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๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดการดาเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ กับเอกชน และข้อพิพาท
ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๒๕ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะ
ประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ และแจ้งให้สานักงาน
อัยการสูงสุดส่งเรื่องคืนตัวความหรือส่งคาตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ข้อพิพาทระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับเทศบาลเมืองพิจิตร กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกร้องให้เ ทศบาล
เมืองพิจิตรชาระค่ากระแสไฟฟ้าส่วนที่เกินสิทธิการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะเป็นเงินจานวน ๕๔๖,๗๗๔.๕๑ บาท เพื่อให้ได้ข้อยุติ
ในปัญหาที่ว่าการใช้กระแสไฟฟ้าในศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลทั้ง ๖๖ แห่ง ที่มีข้อตกลงโอนกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะอันจะได้รับสิทธิยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าหรือไม่ และมอบหมายให้สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติพิจารณาทบทวนในประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... นั้น เนื่องจากในชั้นการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะทางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ฝ่ายกฎหมาย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
มีความเห็นว่าควรจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
เพื่อให้เป็นกลไกในการกากับดูแลการแข่งขันทางการค้าตามวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบกับกระบวนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้จะใช้เวลาดาเนินการระยะหนึ่งซึ่งเพียงพอต่อการเตรียมการในการจัดตั้งสานักงานฯ ดังกล่าวได้ จึงขอ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเห็นชอบให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็น
อิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีการยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (แผนการชาระหนี้ค่าภาษีการพนันของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีการยุติการดาเนินคดีแพ่งของ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แผนการชาระหนี้ค่าภาษีการพนันของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทย)
ในส่วนเงินที่เหลือต้องชาระให้กระทรวงมหาดไทย จาก “สาหรับเงินส่วนที่เหลือ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะขอทาความตกลง
กับกระทรวงการคลังในการนาเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหรือดอกผล กันไว้เป็นเงินสารองได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗” เป็น “สาหรับเงินส่วนที่เหลือ จานวน ๕๙๕,๒๐๕,๔๖๗.๘๗ บาท
ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ของสานักงานสลากฯ เพิ่มเติม โดย
ให้แบ่งจ่ายชาระหนี้เป็น ๒ งวด งวดแรก ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๒๙๗,๖๐๒,๗๓๓.๙๔ บาท และงวดที่สอง
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวน ๒๙๗,๖๐๒,๗๓๓.๙๓ บาท ตามลาดับ” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
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๙๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการยื่นคาขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการยื่นคาขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองให้สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือการต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าให้มีสิทธิและอานาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยขยายขอบเขตของหลักทรัพย์
และสถาบันการเงินเพื่อให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสามารถช่วยเหลือ SMEs ได้กว้างขึ้นซึ่งจะขยายการเข้าถึง
การประกันสินเชื่อของ SMEs รวมทั้งแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันการเงินและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ของบรรษัทฯ โดยเพิ่มเติม การโอน รับ รับโอน หรือดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน การเพิ่มการลงทุน หรือถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบรรษัทฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน
ศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... มาตรา ๘ ที่ให้เพิ่มเติมความ (๑๑/๒) ของมาตรา ๑๒ ที่ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีอานาจลงทุน
หรือถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องตามวัตถุประสงค์ของบรรษัทฯ หรือเป็นประโยชน์โดยตรงแก่กิจการของบรรษัทฯ
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี นั้น มีความหมายกว้าง อาจไม่สอดคล้องกับเหตุผลในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ เนื่องจาก
ไม่ได้เจาะจงเฉพาะการจัดตั้งหรือเข้าร่วมจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต และความในร่างพระราชบัญญัติฯ วรรคสอง อาจขัดแย้งกับพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๒ รวมทั้งการบัญญัติการใช้สิทธิของบรรษัทฯ ควรกาหนดให้มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นได้ในตอนใดบ้างและบรรษัทฯ จะมี
สิทธิในกระบวนการพิจารณาเพียงใด เนื่องจากบรรษัทฯ อาจเป็นคู่ความในคดีอยู่ก่อนในฐานะเป็นจาเลยรายหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก
กรณีการโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ตามที่สานักงบประมาณเสนอ และอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดสัดส่วนงบประมาณรายการต่าง ๆ เช่น งบประมาณเพื่อ
การชาระหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมทั้งงบประมาณของโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากภารกิจตามปกติไว้ในร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... นั้น เนื่องจาก
กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในกระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดประเด็นดังกล่าวไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ และข้อสังเกตของสานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการทางานของสานักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการที่มีความรู้ความชานาญ
และมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมภารกิจที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ และให้สานักงบประมาณ
๙๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

พิจารณาศึกษาและทบทวนขอบเขตความรับผิดชอบและแนวการทางานที่เ กี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรอบคอบ
และสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอานาจที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น สาหรับร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. .... ควรกาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ในการกากับ ติดตาม
การดาเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ และจาก
ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ควรนาไปสู่การจัดทาบัญชีสาธารณะ (Consolidated Public Account) โดยรวม ที่มีความครอบคลุม
สมบูรณ์ สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านการคลังในระยะยาว และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการปรับตัว เพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็นต้น ไปพิจารณาด้วย
แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๓. ให้สานักงบประมาณรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดาเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน (หน่วยงานของรัฐ) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี รวม ๙ ฉบับ มีสาระสาคัญ
เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงบางฉบับและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทาธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน
ต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดจานวนเงินในการทาธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงาน
ต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกาหนดผู้ประกอบอาชีพที่ดาเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินที่ต้องรายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงาน พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ ร่างกฎกระทรวงกาหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้า
แสดงตน พ.ศ. ....
๑.๖ ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๗ ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสาหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ....
๑.๘ ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. ....
๑.๙ ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๗ ควรกาหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสาหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และสามารถปฏิบัติได้โดยไม่เป็นภาระจนเกินไป และเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงทั้ง ๘ ฉบับ และร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวด้วย ส่วนร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๕ เห็นควรให้เวลาเตรียมการแก่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพในการปรับปรุง
ระบบงานให้รองรับก่อนกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๖ และ ๑.๗ ควรจัดรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

อาชีพอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยเกินสมควร รวมทั้งร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๕ (๖) วรรคสาม เกี่ยวกับการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน เห็นควรระบุ
ข้อความเพิ่มเติมว่า “... ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่อนุมัติและให้ขยายระยะเวลาส่งคืนทรัพย์สินได้อีก ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกินสิบห้าวัน
กรณีมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจส่งคืนได้ตามกาหนดหรือ ...” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการเพิ่มประเภท
ของหุ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถซื้อหรือมีไว้ได้ และเพิ่มประเภทสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเข้าลงทุนได้
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสัดส่วนการลงทุน โดยให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์ที่ไปลงทุน จัดให้มี
กระบวนการติดตามและกากับดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีระบบการบันทึกบัญชี
ที่สามารถแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนตามประเภทของสินทรัพย์อย่างชัดเจน เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ พ ๗ ๑๐๓๕๘/๕๙
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสินให้เป็นผู้กาหนดวงเงินจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการธนาคารออมสิน ประกาศงบดุล
ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้วและประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจาไตร มาสภายใน
หกเดือนต้นของปีถัดไป ประกาศรายงานประจาปีว่าด้วยธุรกิจซึ่งธนาคารออมสินได้จัดทาในระหว่างปี จานวนผู้ฝาก จานวนเงินฝาก
จานวนเงินดอกเบี้ยที่จ่ายผลประโยชน์ที่ได้มาจากเงินทุนและอื่น ๆ และให้ธนาคารออมสินสามารถได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือจากแหล่งอื่นได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับประเด็นการเพิ่มทุน
ของธนาคารออมสินอาจได้รั บการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจหรือจากแหล่งอื่น การเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมในเรื่องอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๒๕ และร่างมาตรา ๒๖ ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม การเพิ่มข้อความ "ให้คณะกรรมการ ผู้อานวยการ และรองผู้ อานวยการ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา"
ในมาตรา ๑๙ (ข) และกาหนดกรณีที่ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ และเพื่อไม่เป็นการเปิดช่องให้ธนาคาร
สามารถดาเนินการบางอย่าง เช่น กู้เงินจากแหล่งเงินอื่นได้เอง จึงไม่จาเป็นต้องเพิ่มข้อความ "มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่ธนาคารออมสิน
มีเหตุจะต้องเพิ่มกองทุนเพื่อให้เพียงพอต่อการดาเนินกิจการ ธนาคารออมสินอาจได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือจากแหล่งอื่นได้ " ส่วนในมาตรา ๒๖ เห็นควรคง
ข้อความ "จานวนเงินฝาก" ตามที่กาหนดไว้ในบทบัญญัติเดิม เนื่องจากเห็นว่า "จานวนเงินฝาก" เป็นภาระหนี้ของธนาคาร และ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณชนจานวนมาก ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๙๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไขมาตรา ๑๒ ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้องค์การโทรคมนาคมดาวเทียม
ระหว่างประเทศ ทรัพย์สิน และบรรณสารขององค์การ ผู้แทนของภาคีองค์การ และเจ้าหน้าที่ขององค์การได้รับเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้น
และความคุ้มกันในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
องค์การ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. เห็นชอบการแก้ไขมาตรา ๑๒ (c) (ii) ของข้อแก้ไขความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ เพื่อเป็นการคุ้มครองประเทศภาคีสมาชิกในเรื่องมรดกร่วม (Common Heritage) ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งวงโคจรดาวเทียม
และการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้บรรลุตามหลักการเบื้องต้นขององค์การ ซึ่งได้แก่ การคงไว้ซึ่งการเชื่อมโยงและครอบคลุมทั่วโลก
การให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งไม่มีทางเลือกอื่น และการจัดให้มีการเข้าถึงระบบของบริษัทโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือแจ้งการเห็นชอบดังกล่าวให้ผู้เก็บรักษาความตกลงฯ
ต่อไป

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ พ ๔
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาความสอดคล้องของตาแหน่ง
พนักงานสอบสวนตามร่างพระราชบัญญัตินี้กับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกาหนดตาแหน่ง
ของข้าราชการตารวจซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการสอบสวน สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อีกครั้งหนึ่ง และให้รายงานรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ทราบ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๙๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๑๐๐
๗๕

๖๖

๕๗

๖๙

๖๔

๖๓

๕๐
๒๕
๐
๑ มี.ค. ๕๙

เดือน

๘ มี.ค. ๕๙ ๑๕ มี.ค. ๕๙ ๒๒ มี.ค. ๕๙ ๒๙ มี.ค. ๕๙

รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๘

๔๐๐
๓๐๐

๓๔๒
๒๔๔

๒๐๐
๑๐๐

๒๒๕ ๒๓๙

๒๙๑

๔๒๔

๓๒๐
๒๗๗ ๒๖๖
๒๓๓
๑๙๗

๓๓๒
๓๐๖

๓๕๕

๓๑๙

๒๓๓ ๒๓๘

๑๐๘

๐
๑๖, ๓๐ ๒๕ ๓๐ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๙ ๓๑
๒๓ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ก.ย. ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๙ ๕๙ ๕๙
๕๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

เดือน

๙๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วง
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๙๘ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๗๗ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๓๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๗๗ เรื่อง177
(๕๕.๔๙ %)
วาระประธานแจ้
ง ๗ เรื่อง (๒.๑๙ %)
ป, 7

วาระอื
อ, 37 ่น ๆ ๓๗ เรื่อง (๑๑.๖๐ %)

พ, 98

วาระเพื่อพิจารณา ๙๘ เรื่อง (๓๐.๗๒ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ เรื่อง

๙๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่อเงป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๙๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๖ เรื่อง วาระจร ๒๒ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๗๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๕๑ เรื่อง วาระจร ๒๖ เรื่อง

๒๗๕ เรื่อง

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง
๑๖๐
๑๒๐

วาระปกติ

๑๕๑

วาระจร

๗๖

๘๐
๔๐

๒๖

๒๒

ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๗๕ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑๙ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
สม.
สว.
ปง.
ตช.
พศ.
อส.
ศย.
ลต.
สสส.
สลธ.คสช

๘๐

๑๒
๒๑

๓

๖

๗

๔

๘

๕
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๒

๙

๒๐

๑๙

๗
๗
๖

๓

๒

๑๖

๓๕

๑๐
๑๔
๑๓

๔

๐

๒๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ เรื่อง

๙๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

๘๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไป และ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๖๔ เรื่อง
๘๒.๗๖ %

เรื่องกฎหมาย
๕๕ เรื่อง
๑๗.๒๔ %

รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี: จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๙๓ เรื่อง และเรื่องที่ ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน
๑๒๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องทีนโยบายรั
่สอดคล้อฐงบาล
กับนโยบายรั193
ฐบาล
๑๙๓60.50%
เรื่อง
๖๐.๕๐ %

งที่ไม่อสงกัอดคล้
ไม่เรืส่ออดคล้
บ อง
กับนโยบายรั
นโยบายรั
ฐบาลฐบาล
๑๒๖ เรื่อง
126
๓๙.๕๐
39.50%

รวมทั้งสิ้น ๓๑๙ เรื่อง
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๗๕
๖๐

๔๒

๔๕

๕๔

๔๙

๓๐
๑๕
๐

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

๒
(๑)

(๒)

๙

๕

๘

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

๕

๑

(๗)

(๘)

๗

๑๑

(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ เรื่อง

๑๐๑ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก การพัฒนา
จานวนเรื่อง

๗๕

๖๕
๕๕

๖๐

๔๕
๓๐

๓๕
๒๒
๙

๑๕
๐

(๑)

(๒)

(๓)

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

๗

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการ ในภูมิ ภาคต่าง ๆ
จานวน ๒๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน ๓ เรื่อง
๑๓.๖๔ %

ภาคเหนือ
จานวน ๘ เรื่อง
๓๖.๓๖ %

ภาคตะวันออก
จานวน ๑ เรื่อง
๔.๕๕ %
ภาคกลาง
จานวน ๔ เรื่อง
๑๘.๑๘ %

ภาคใต้
จานวน ๔ เรื่อง
๑๘.๑๘ %

กทม. และปริมณฑล
จานวน ๒ เรื่อง
๙.๐๙ %

รวมทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๓๑ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๑๘
๑๖
๑๔
๑๓ ๑๑
๒๐ ๑๓
๘
๗ ๑๐ ๖ ๔
๗
๗
๔ ๒ ๔ ๒
๔
๑๐
๔
๒
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีจานวน ๑ คณะ
ดังนี้
-

คณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือคนไทยและประเทศที่ประสบภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน

๑๐๓ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.
๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะ รัฐมนตรี มีการประชุม ช่วงมีนาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ชื่อเรื่อง
ขอถอนร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๒ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. ....
การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และการแก้ไขมาตรา ๑๒ ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การ
โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีการค้ามนุษย์ [ร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา พ.ศ. ....
ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทาง
ชาระค่าปรับ)
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๑๑๘๓๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๕๒๒/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๑๑๓๗๑/๕๙ [๒๙/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๔๔๑/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]

๑๐๓๗๘/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๑๐๓๕๘/๕๙ [๒๒/๐๓/๒๕๕๙]
๙๖๑๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๖๑๔/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๕๑๙/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๔๓๗/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๓๙๕/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๙๓๘๕/๕๙ [๑๕/๐๓/๒๕๕๙]
๘๕๕๗/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๘๓๓๖/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๘๒๔๑/๕๙ [๐๘/๐๓/๒๕๕๙]
๗๘๗๔/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๗๕๔/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๗๑๙/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ลาดับ

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๗๖๖๖/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]
๗๖๕๗/๕๙ [๐๑/๐๓/๒๕๕๙]

ชื่อเรื่อง

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

๑๐.

๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ) จาแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดาเนินการ
รวม

ฉบับ
๓๐
๓๐

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มีจานวน ๕๑ ฉบับ จาแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
รวม

๑๐๕ สานักบริหารงานสารสนเทศ

รัฐธรรมนูญ

พระราช
บัญญัติ

พระราช
กาหนด

พระราช
กฤษฎีกา

๑
๑
๑

๓
๓
๔
๕
๒

กฎ
กระทรวง
๒
๔

ระเบียบ
๑

๑

๗
๓

๒
๑
๑

๒
๑
๑

ประกาศ

๑

๑
๑

๑
๑

๓

๑๗

๑
๒๑

๔

๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
สว.
สม.
ตช.
ปง.
พศ.
ศย.
ลต.
อส.
สสส.
สลธ.คสช.

ชื่อเต็ม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖

