คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
ที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ ที่รัฐบาล
ได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพ
สะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น
CD สรุป สาระสําคัญมติคณะรัฐ มนตรีและรายงานข้อมูล มติคณะรัฐ มนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุป
สาระสําคัญมติคณะรัฐ มนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูล เชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติ
คณะรัฐมนตรีประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐ มนตรีที่สําคัญที่ส อดคล้องกับ นโยบายของรัฐ บาล เช่น โครงการพัฒนา
ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) มติคณะกรรมการเตรียมการ
ด้า นดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม ครั้ง ที่ ๑/ ๒๕๕๘ และมาตรการเพิ่ม รายได้ใ ห้แ ก่เ กษตรกรผู้มีร ายได้น้อ ย

(จ่ายเงินชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) เป็น ต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีห วังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์
ในฐานะเป็น ข้อ มูล ประกอบการบริห ารราชการแผ่น ดิน ของคณะรัฐ มนตรีแ ละการปฏิบัติร าชการของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้
เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พฤษภาคม ๒๕๕๘

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๑๕๖๔๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๑

๑๕๔๗๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๑

ว ๑๑๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๑

ว ๑๑๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๑

๑๕๙๙๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๓

๑๕๘๑๕/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง ๑๗๒๗๑/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น (ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งสนามของ
อาสาสมัครทหารพราน)

๔

ขอความเห็นชอบการดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราช
อาณาจักรในนามรัฐบาลไทย
การกาหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี
การกาหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
และขออนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายของศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐
การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน ระดับภาคพื้น เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Meeting of ASIA-PACIFIC Council for Juvenile Justice)
ผลการประชุมสุดยอดเอเชีย -แอฟริ กา การฉลองครบ ๖๐ ปีการประชุมบันดุง
และครบ ๑๐ ปี การก่อตั้งหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ ๒๖

๑๕๒๘๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๕๐๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๔
๕

๑๕๕๗๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๕

๑๕๔๓๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๖

-๒ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายแพทย์สาย หมอก คา รองประธานาธิบดีเมียนมา
ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ ๑๓
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
พลังงานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน และ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและสานักงาน
พลังงานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ
ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
เพื่อชาระเงินอุดหนุนค่าบารุงตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
การมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
การให้ความช่วยเหลือเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
การให้สัตยาบันพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท
การจัดทาปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๑
(The eleventh session of the United Nations Forum on Forests : UNFF11)
ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor : EWEC) ครั้งที่ ๓
วี ดิ ทั ศ น์ ส รุ ป ความก้ า วหน้ า การเตรี ย มความพร้ อ มประเทศไทยในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน รายงานผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย และ
รายงานผลการจัดกิจกรรม ASEAN Festival ที่สยามพารากอน
วีดิทัศน์ผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทย
ในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘
รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย–ลาว
สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุ ติ ธ รรมทางอาญา สมัย ที่ ๑๓ ระหว่า งวั น ที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

๑๕๓๐๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๓๐๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๗
๗

๑๕๘๒๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๘

๑๕๘๘๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๙

๑๕๘๖๕/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๙

๑๕๘๐๗/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๙

๑๖๓๐๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๑๙๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๓๘๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๕๒๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๑๐
๑๐
๑๑
๑๑

๑๖๖๓๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๑๒

๑๖๖๘๖/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๑๒

๑๖๓๘๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๑๓

๑๗๐๓๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๓

๑๗๐๕๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๒๕๑/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๐๕๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๔
๑๕
๑๖

-๓ผลการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๙ ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Ninth IMT-GT Summit)
การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและสานักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๑
ร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ
๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ฉบับที่ ๒ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผูล้ งนาม
ในเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ รวมทั้งขออนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญ หากมีความจาเป็นในภายหน้า
พิจารณาร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสาหรับดาเนินโครงการ "Standards
in the Southeast Asian Food Trade"
ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงว่าด้วยการดาเนิน
โครงการสนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration: IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนระหว่างอาเซียน
กับสมาคมเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Deutsche Gesellschaft
fur Internationale Zusammenarbeit: GIZ)
ขอความเห็นชอบดาเนินงานตามพันธกรณีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางาน
ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working
Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities,
2013-2022)
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่ อต้ านการสนั บสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายของ FATF ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการด าเนิ นงานของส านั กงานป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงินในกรอบ
ความร่วมมือกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล
รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาล
Bangla New Year 1422 ประจาปี ๒๕๕๘
พิธีว างศิลาฤกษ์การก่อสร้ างศูนย์บ าบัดและฟื้นฟูผู้ป่ว ยยาเสพติดเมืองโพนโฮง
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
แห่งญี่ปุ่น
การจัดทาหนังสือแลกเปลีย่ นโครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN
Region ระยะที่ ๒
การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจาปี สมัยที่ ๑๐๔ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ณ สมาพันธรัฐสวิส

๑๗๒๖๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๖

๑๗๖๕๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๗

๑๗๕๖๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๕๗๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๘
๑๘

๑๗๔๑๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๙

๑๗๕๘๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๙

๑๗๔๓๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๑๙

๑๗๖๓๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๒๐

๑๘๒๑๘/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๒๐

๑๗๙๖๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๒๑

๑๘๑๑๙/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๒๒

๑๘๑๘๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๒๒

๑๘๔๖๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๒๓

๑๘๑๐๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๒๓

-๔รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็น ๑๘๕๒๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
ทางการ
๑๘๒๐๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
วีดิทัศน์ภารกิจด้านการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒๔
๒๔

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
รายงานสรุปผลการปฏิบัติของคณะทางานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานไทย ๑๕๔๔๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
ที่ทางานที่เกาะอัมบนและเบนจินา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๑๗๗๘๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพ ตาแหน่งงาน หรือลักษณะงาน
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดาเนินการ
โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

๒๖
๒๖

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๑๗๑๘๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๒๗

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ๑๕๕๘๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
สาหรับคนพิการ
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ๑๖๓๘๖/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
ผู้พิการ
๑๖๖๘๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
กระบวนการแก้ไขปัญหาการขอทานครบวงจร

๒๘

รายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขอทาน

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน

๒๘
๒๘

-๕๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา ๑๗๐๓๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทย
ในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ๑๗๑๙๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....

๓๐

๓๐

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
ขออนุ มั ติ งบประมาณเพื่ อสนั บสนุ น การดู แลและพั ฒนาศั กยภาพนั กเรี ยนทุ น ๑๖๔๓๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๓๑

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่า ๑๖๕๘๔/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
เชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่าตะกั่วป่า

๓๒

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อ นบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
การกาหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"

๑๕๖๑๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๘๐๑/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๓๓
๓๓

-๖รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ๑๖๑๐๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน
รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ๑๗๒๓๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจาปี ๒๕๕๗

๓๔
๓๔

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ าระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
ผลการดาเนินงานตามแผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของ ๑๕๔๘๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม

๓๕

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
โครงการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดาเนินงาน (Road Map) ด้านข้าว
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การกาหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้เร่งด่วนให้เกษตรกร (การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
กาหนดกรอบงบประมาณให้ กฟก. จัดทาแผนเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐
ล้านบาท เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟก. แล้วเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน
ให้แก่เกษตรกร)
การจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service)
รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗มีนาคม ๒๕๕๘)
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘

๑๕๔๒๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๘๑๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๓๗
๓๗

ว(ล)๑๕๘๐๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๐๙๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๓๘
๓๘

๑๕๘๓๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๓๘

๑๖๓๒๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๐๓๗/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๓๙
๓๙

๑๗๐๕๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๔๐

-๗๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
๑๖๗๘๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๗๗๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๔๑
๔๑

ว(ล)๑๖๖๘๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
ว ๑๑๗/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๔๑
๔๑

๑๘๖๓๔/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๔๒

๑๖๖๘๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล
๑๖๕๗๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
เทศกาลผักผลไม้คุณภาพ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จ่ายเงินชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) ๑๘๒๐๙/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๔๒
๔๓
๔๔

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๑๖๖๔๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๑๗๐๕๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๕๕๗/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔๔
๔๕
๔๕

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้า ท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ๑๖๘๓๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๔๖

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกัน ๑๕๙๑๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
การกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
(Transfer Pricing)]
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวล ๑๗๓๖๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
กฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ

๔๗

๔๗

-๘๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๑๕๘๒๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๔๘

๑๕๘๔๑/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๔๙

๑๘๕๔๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๔๙

๑๘๖๕๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๔๙

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ ๑๖๖๗๕/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๐

ขออนุ มัติ ดาเนิ น โครงการก่ อสร้ า งรถไฟทางคู่ ช่ ว งชุม ทางถนนจิ ระ-ขอนแก่ น
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น งบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น
(โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสานักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การดาเนินงานโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่ง
ทางบก

๖.

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบบริห ารจัด การของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาไตรมาสที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน๒ กันยายน ๒๕๕๗)
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ (ในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘)
การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal
Exhibition Milano 2015 พร้อมวีดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบนิทรรศการอาคารแสดง
ประเทศไทย
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
รายงานผลการจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2015 และงานแสดงสินค้า
อาหาร THAIFEX-World Food Asia

๑๖๐๙๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๕๐

๑๖๕๕๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๕๑

๑๗๙๓๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๕๒

๑๘๐๙๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๕๓

๑๘๐๘๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๕๖๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๕๓
๕๔

๑๘๑๓๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๕๔

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

-๙๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๑๖๑๓๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๕๕

๑๖๑๔๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๕๖

๑๕๖๐๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๓๓๗/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๕๗
๕๗

ร่างกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ ๑๖๓๖๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
คนต่างด้าว พ.ศ. ....

๕๗

สรุปผลการจัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–อิหร่าน

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๖๑๓๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
ทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ๑๖๑๓๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๑

๕๘
๕๙

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ

๑๕๙๓๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๖๐

- ๑๐ ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มี โครงสร้ างพื นฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๑๕๓๑๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๔๐๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๖๑
๖๑

๑๕๕๐๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๖๒

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวน ๑๖๕๖๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ความส าคั ญ ระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ชาติ ข องประเทศไทย และมาตรการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า ข้อ ๑๐

๖๒

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า

๙.๒ ส่ ง เสริม การอนุ รั ก ษ์แ ละใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
๑๕๙๘๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ๑๘๓๗๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
ระยะเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

๖๓
๖๔

- ๑๑ ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
การด าเนิ น โครงการน าร่ อ งเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ๑๖๕๑๔/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
พระนครศรีอยุธยา
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑๗๗๙๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
๑๘๕๙๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

๖๔
๖๕
๖๕

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่งด่วน
ของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2014) ประเด็นนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลก และการดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗ (การประชุม
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘)
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ (การประชุม
ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๘)
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ (การประชุม
ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๘)
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง การให้ข้าราชการสิ้นสุด
การปฏิบัติหน้าที่
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติอยู่ ในตาแหน่งต่อไป และคาสั่งหัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปั ญ หาเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการถู กตรวจสอบและการกาหนดกรอบ

ว ๑๐๗/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
ว ๑๑๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
ว ๑๑๖/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
ว ๑๓๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๘๙๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๖๗
๖๘
๖๙
๖๙
๗๑

๑๕๘๔๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๗๑

๑๕๔๓๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๗๒

๑๖๒๘๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๗๒

๑๘๐๔๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๗๒

๑๕๔๒๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๗๓

๑๕๔๔๔/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๗๓

๑๕๔๒๘/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๗๓

๑๖๓๐๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๗๓

๑๗๖๐๕/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๗๔

- ๑๒ อัตรากาลังชั่วคราว และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มาตรการในการกากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการดาเนินการในรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงคมนาคม
ผลการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย)
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงาน
การไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
แนวทางการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
การนาเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนาเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูป
ประเทศในระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ”
ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ
การเสนอความเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๖ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของสานักงาน กสทช.
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย

ว ๑๐๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๙๔๕/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๙๙๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๗๙๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๖๓๑/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๗๔
๗๔
๗๕
๗๖
๗๖

๑๖๐๙๑/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
ว ๑๐๙/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๗๗
๗๗

ว ๑๐๘/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๔๒๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๒๒๐/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
ว(ร) ๙๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๒๘๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๐๑๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๓๐๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
ว ๑๑๕/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๗๗
๗๘
๗๘
๗๘
๗๘
๗๙
๗๙
๘๐

๑๗๖๕๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๘๐

๑๗๓๘๘/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๓๙๕/๕๘ [๒๕/๐๕/๒๕๕๘]
ว ๑๓๑/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๘๐
๘๑
๘๑

๑๘๑๙๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๘๒

๑๘๕๘๕/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๘๒

ว ๑๒๙/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๘๒

๑๕๙๒๖/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และ ๑๕๘๕๓/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
บุคคลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๘๓
๘๓

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

- ๑๓ ๑๕๙๑๐/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

๘๔

๑๖๕๑๙/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๘๔

๑๗๑๑๓/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๘๔

ว ๑๓๐/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๘๔

๑๘๔๕๗/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๘๕

๑๗๖๗๕/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๘๕

๑๘๑๒๖/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
ขออนุมัติรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
รายงานผลการดาเนินงานของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การยกระดับการบริการ ๑๘๓๒๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
ประชาชนรถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) และการยกระดับ
มาตรฐานห้องน้าสถานีขนส่งทั่วประเทศ

๘๕
๘๖

ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ )
จากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขต
ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจาก
ราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ....
การเลื่ อนเงิน เดือนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อโควตาปกติให้ แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
รั ก ษาความปลอดภั ย คณะรั ฐ มนตรี และผู้ ที่ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการในงานของ
คณะรัฐมนตรี
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในส่วนของอัตรากาลัง
ที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม จานวน ๒๐ อัตรา ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
การปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ด้านการบินของประเทศไทยตามผลการตรวจสอบ
ตามโครงการตรวจสอบการกากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight
Audit Programme-USAOP) จากคณะผู้ตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)

๑๐.๒ กระจายอ้ า นาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม ๑๖๕๓๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)

๘๗

- ๑๔ ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และ ๑๖๑๔๐/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
สถานควบคุ ม แห่ ง เอเชี ย ครั้ ง ที่ ๔ ระหว่ า งวัน ที่ ๒๓-๒๘ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๘
ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... ๑๖๓๑๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]

๘๘

๑๗๓๐๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]

๘๘

๑๘๕๓๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๖๖๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๕๖๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]

๘๙
๘๙
๘๙

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับ ๑๖๖๑๖/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพื่ อ ขอบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ตั้ ง
สานักงานกองทุนยุติธรรมไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....

๙๐

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

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น คดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

๘๘

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

๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๕

๙๖
๙๗
๙๘
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๑






   

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

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พจ ๒ ๑๕๖๔๔/๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบการดาเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ การดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย โดยเป็นการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเผยแพร่ความเป็นเลิศของศิลปวัฒนธรรมไทยในสาขาศิลปะการแสดง
ที่เป็นแบบฉบับให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก ในชื่องาน “เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร-ไทยแท้แท้ (Totally Thai)” ระหว่าง
เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงาน
ร่วมดาเนินงานโครงการฯ
๒. ให้ดาเนินโครงการฯ โดยเน้นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพิจารณาใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อ ๒ ๑๕๔๗๒/๕๘
เรื่อง การกาหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมรับไปพิจารณาร่วมกับสานักพระราชวัง สานักราชเลขาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พจ ๔ ว ๑๑๒/๕๘
เรื่อง การกาหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี
โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกาหนดให้วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และกาหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ เป็นประจาทุกปี
๒. มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานจัดทาสื่อวีดิทัศน์และหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเผยแพร่ในโอกาสที่รัฐบาลได้กาหนดให้วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อ ๘ ว ๑๑๓/๕๘
เรื่อง การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๙.๓๐ น. โดยมีเส้นทางเริ่มต้น
จากลานพระบรมรูปทรงม้าถึงกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยความสมัครใจ
และความพร้อมของแต่ละจังหวัด
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒. มอบให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ดาเนินการจัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งประชาชนรับทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย

๒
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๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และขออนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (Command Center
for Combating Illegal Fishing) เป็นผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย โดยให้รับประเด็นอภิปราย ๔ ข้อ ไปดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทาการประมงผิดกฎหมายจัดทาแผนปฏิบัติการพร้อมทั้ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป สาหรับประเด็น
อภิปรายทั้ง ๔ ข้อ มีดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือประมงอย่างเข้มงวด
โดยเรือลาใดไม่มีการจดทะเบียนจะไม่ให้ออกเรือ และหากมีการฝ่าฝืนให้สามารถจับกุมและยึดเรือไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการได้
การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง การติดตั้งระบบติดตามตาแหน่งเรือ (VMS) และระบบการรายงานผล รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับ
การทาประมงชายฝั่งที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ให้จัดทาแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายสรุปขั้นตอนการดาเนินการในการแก้ไขปัญหา
การประมงผิดกฎหมายให้ชัดเจนแล้วนาเสนอนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการดาเนินการต่อไป
๒. เนื่องจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๘ ต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม และออกกฎหมายลาดับรองที่จะต้องออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งในระยะเวลานี้หากจาเป็นต้องใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ เพื่อให้มีการออกกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายได้รวดเร็วขึ้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
นาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อออกคาสั่งต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมข้อสังเกตจากนักวิชาการและสื่อมวลชน
เกี่ยวกับการออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาการประมงผิดกฎหมาย
ในส่วนอื่น ๆ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
๓. การชี้แจงต่อต่างประเทศเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยนั้น ต่างประเทศ
อาจไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานและกฎหมายของไทยเท่าที่ควร ดังนั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวม
ประเด็นต่าง ๆ แล้วนาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงทาความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่ต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
๔. ในกรณีที่เรือประมงต่างชาติลักลอบทาการประมงผิดกฎหมายในไทย เช่น เรือประมงของเวียดนามที่ลักลอบ
เข้าทาประมงในน่านน้าของไทย และได้มีการจับกุมลูกเรือดังกล่าวไว้เพื่อดาเนินคดีนั้น ขณะนี้ยังมีคดีประเภทดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่คุมขัง รวมทั้งเป็นภาระแก่ทางราชการด้วย จึงให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม โดยให้คานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในกรอบวงเงินรวม ๓๖๗,๓๐๙,๗๔๒ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตรงต่ อไป ทั้งนี้ ให้นางบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของแต่ละหน่วยงานมาประกอบการขอทาความตกลงด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทารายชื่อบริษัทที่ร่วมลงทุน
กับต่างชาติทาการประมงในน่านน้าต่างชาติหรือน่านน้าสากล และส่งข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมายใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น (ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของอาสาสมัครทหารพราน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒๘๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของอาสาสมัครทหารพรานของกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน ๑๓,๘๗๕ คน ทั้งนี้ ให้ กอ.รมน. ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณ
อีกครั้งหนึ่ง สาหรับภาระค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กอ.รมน. ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับไว้แล้ว
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (10th APEC
Telecommunications and Information Ministerial Meeting : APEC TELMIN 10) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของคณะทางานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ รวมทั้ง
การนาเสนอวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีเอเปคที่เข้าร่วมการประชุม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้นาเสนอแนวนโยบายที่สาคัญของประเทศไทย คือ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาล และลดความเหลื่อมล้า ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว
ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เรื่อง
๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจเอเปคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบาย การกากับดูแล
และการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ และนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
๒. ทีป่ ระชุมได้รับรอง “แผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓” (APEC
Telecommunications and Information Working group Strategic Action Plan 2016-2020) โดยวัตถุประสงค์ของ
แผนยุ ทธศาสตร์ ฯ คื อ การปรับปรุ งโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านไอซีที อย่ างครอบคลุมและการใช้ไอซีที อย่ างสร้ างสรรค์ เพื่ อส่ งเสริ ม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม มีความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน
และมีการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนไว้ว่า ภายในปี ๒๕๖๓ เอเปคจะสร้างระบบนิเวศทางไอซีทีที่มีโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรม
ประยุกต์ด้านนวัตกรรมไอซีทีที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ การให้บริการนวัตกรรมไอซีทีไร้พรมแดน การใช้ไอซีทีอย่างแพร่หลาย
ในทุกสาขา การพัฒนาทักษะไอซีทีและความรู้ทางดิจิทัล ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้หารือทวิภาคีกับ Mr. Yasuo Sakamoto
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการจัดทาบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านไอซีที
ระหว่างสองหน่วยงาน และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ เนื้อหาสาระทางดิจิทัล
(Digital Content) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอซีที การใช้ไอซีทีกับภาคการศึกษาและด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้งได้หารือ
ทวิภาคีกับ Mr. Choi Jae-You รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ไอซีที และการวางแผนในอนาคตของสาธารณรัฐเกาหลี
เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อหารือและสนับสนุนการจัดทานโยบาย/แผนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมทั้ง
ได้เชิญชวนสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงาน Bangkok ICT International EXPO 2015
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน ระดับภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Meeting
of ASIA-PACIFIC Council for Juvenile Justice)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน ระดับภาคพื้นเอเชีย -แปซิฟิก
ครั้งที่ ๒ (The 2nd Meeting of ASIA-PACIFIC Council for Juvenile Justice) ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับ
สถาบันกากับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ (International Juvenile Justice Observatory : IJJO)
สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime : UNODC)
จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกะตะบีช รีส อร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
ระหว่างประเทศ พัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมของไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน สาหรับรูปแบบของการประชุมมี ๒ รูปแบบ คือ วันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย การป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การหันเหคดีและ
มาตรการทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จากทฤษฎีสู่แนวทางปฏิบัติ และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นการประชุมวิชาการ
เพื่อร่วมกันกาหนดภารกิจและแผนงานของสภากระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนในภาคพื้นอาเซียน ร่วมกันหาวิธีการ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านมาตรฐานสิทธิเด็กและเยาวชนในภูมิภาค และร่วมกันจัดทามาตรการในการดูแลเด็กและเยาวชน
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นการกระทาความผิดข้ามพรมแดน เพื่อปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติ ธรรม
ต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา การฉลองครบ ๖๐ ปีการประชุมบันดุง และครบ ๑๐ ปี การก่อตั้งหุ้นส่วนใหม่
ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา การฉลองครบ ๖๐ ปีการประชุมบันดุง และครบ ๑๐ ปี
การก่อตั้งหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกีย่ วเนื่องตามนัยสรุปประเด็นสาคัญสาหรับการติดตามผลการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา
การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย-แอฟริกา และการหารือทวิภาคี เพื่อนาไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ ดังนี้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕

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

๑. การประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา และการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย-แอฟริกา
๑.๑ ความเป็นเอกภาพทางการเมือง ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามที่มีลักษณะข้ามพรมแดน
การสนับสนุนการเป็นรัฐเอกราชของปาเลสไตน์ การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC Reform) รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น
๑.๒ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ให้มีการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างและโปร่งใส พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล
(Blue Economy) ร่วมมือในภาคการเกษตร ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และปฏิรูปสถาบันการเงิน รวมทั้ง
ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และราคาที่หาซื้อได้ การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองภูมิภาค ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
๑.๓ ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(best practice) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของเอเชียและ
แอฟริกา การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภาคประชาชน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทของสตรี การจัดการภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และให้ความสาคัญ
ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๒. การหารือทวิภาคี
๒.๑ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ ๒ แห่งจอร์แดน ได้แก่ การขยาย
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและจอร์แดน การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีฯ การดาเนินการเกี่ยวกับ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านฝนหลวง และการประสานงานกับฝ่ายจอร์แดนในการดูแลนักเรียนไทยในจอร์แดน
๒.๒ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้แก่ การติดตามสถานการณ์ประมง
การเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-อินโดนีเซีย (JC) โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย และการติดตามกระบวนการดาเนินคดีลูกเรือประมงไทยสังหารทหารเรืออินโดนีเซีย
๒.๓ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีปาเลสไตน์ ได้แก่ การเปิดสถานเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์
ในประเทศไทย และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร
๒.๔ การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตูนิเซีย ได้แก่ การขยาย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและตูนิเซียในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว การจัดการประชุมหารือทวิภาคี
ไทย-ตูนิเซีย การติดตามสถานการณ์ขอพระราชทานอภัยโทษแก่นาย Mehdi Ali Issa ชาวตูนิเซีย และการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
๒.๕ การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเนปาล ได้แก่ การขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับเนปาล การเชิญรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลเยือนไทย การพิจารณาข้อเสนอของเนปาลเรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา (Buddhist Circuit) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการประชุมกับเนปาล
๒.๖ การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโก ได้แก่ การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกเยือนไทย และการเข้ าร่วม
การประชุม Political Consultations ไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ ๒ ซึ่งโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพ การลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ
ระหว่างไทยและโมร็อกโก และพิจารณาร่างความตกลงระหว่างสถาบันการทูต ไทย-โมร็อกโก
๒.๗ การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศแกมเบีย ได้แก่ การเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแกมเบียและคณะเยือนไทย และการเยือน
แกมเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และ
ด้านสินค้าหัตถกรรมกับแกมเบีย การเยือนไทยของผู้เชี่ยวชาญแกมเบียเพื่อทาการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) เกี่ยวกับ
ความร่วมมือไทย-แกมเบีย และการส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปเพื่อก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้ที่แกมเบีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและ
มีนัย เกี่ ยวกั บความสัม พัน ธ์ระหว่ างประเทศที่เ กี่ย วข้ องกั บภารกิ จของหน่ว ยงานต่ าง ๆ และมอบหมายหน่วยงานที่มี ภารกิ จ
เกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นสาคัญสาหรับการติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อนาไปปฏิบัติและติดตาม
ความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๖
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๑. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting) ได้แก่ การสร้างประชาคม
อาเซียน การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน และความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ
๒. การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community
Council Meeting) ครั้งที่ ๑๒ ได้แก่ พัฒนาการขององค์กรรายสาขาภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และ
การดาเนินการตามแผนงานสาหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๓. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council Meeting) ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่
การดาเนินงานของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียน (Committee of Permanent Representative : CPR) การดาเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) และการเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ในภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายแพทย์สาย หมอก คา รองประธานาธิบดีเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายแพทย์สาย หมอก คา รองประธานาธิบดีเมียนมา
ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี การพบหารือรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขที่กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี
จังหวัดสมุทรสาคร และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการติดตามผลการเยือนดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเสด็จพระราชดาเนินเยือนเมียนมาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคากราบบังคมทูลเชิญ
ของรัฐบาลเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. การผ่อนผันให้แรงงานผิดกฎหมายชาวเมียนมาทางานในประเทศไทยต่อไปภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๓. การยกระดับจุดผ่านแดนถาวร ด่านสิงขร-มอต่อง และด่านห้วยต้นนุ่น
๔. การหารือเกี่ยวกับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา
๕. การผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้คืบหน้าเป็นรูปธรรมต่อไป
๖. การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและความเชื่อมโยง
๗. การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข
๘. การหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านท่องเที่ยว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุม คณะมนตรีป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ครั้ งที่ ๑๓ และการประชุม รัฐ มนตรีเศรษฐกิ จอาเซี ยนกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ ๑๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งอาเซียนสามารถดาเนินการตามมาตรการสาคัญเพื่อไปสู่ AEC ได้ร้อยละ ๙๐.๕ (ดาเนินการได้ ๔๕๘ มาตรการ
จาก ๕๐๖ มาตรการ) โดยไทยดาเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๑ คงเหลือมาตรการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปี ๒๕๕๘
จานวน ๔๘ มาตรการ ซึ่งไทยได้เน้นย้าให้สมาชิกอาเซียนเร่งดาเนินทุกมาตรการให้ครบถ้วนภายในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการขนส่ง รวมทั้งให้ความสาคัญกับประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางการค้า เช่น การจัดทา
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว การจัดทาคลังข้อมูลการค้าอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า
ในการจัดทาร่างเอกสารกรอบวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๐๒๕ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก โดยเอกสารดังกล่าว จะเป็น
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๗

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

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ฉบับใหม่ ประกอบด้วย ๖ เป้าหมายหลัก ได้แก่ (๑) มีการรวมตัวสูง
(๒) มีค วามสามารถการแข่ งขั น นวั ตกรรม และพลวั ต (๓) ครอบคลุ มทุ กภาคส่ว น ยืด หยุ่ น และมี ประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง
(๔) ขยายการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (๕) ขยายความร่วมมือและรวมตัวรายสาขา และ (๖) เป็นส่วนสาคัญของโลก โดยมีกาหนด
จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารกรอบวิสัยทัศน์ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ ๑๓ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการ
ตามแผนงานด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป ฉบับปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔ และเห็นชอบแผนฯ ฉบับใหม่
ปี ๒๐๑๕-๒๐๑๖ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาบริการ พลังงาน การขนส่งทางอากาศ การอานวย
ความสะดวกทางการค้า มาตรฐานต่าง ๆ พิธีการศุลกากร การลงทุน และประเด็นการค้าใหม่ ๆ รวมทั้งจะมีการจัดตั้งเวทีการหารือ
ของผู้เชี่ยวชาญของสองภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาความตกลงก ารค้าเสรี
ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในอนาคต ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้แสดงความประสงค์ที่จะให้มีการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลง
การค้าเสรี (FTA) อาเซียน-สหภาพยุโรป และเสนอให้มีการทบทวนและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เจรจาที่ได้หยุดชะงักไปตั้งแต่
ปี ๒๕๕๒
๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (RCEP)
เพิ่มเติมอีก ๑ ครั้งก่อนการประชุมรัฐมนตรี RCEP ที่กาหนดไว้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ โดยในเบื้องต้นอาจพิจารณาจัดการประชุม
ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมาว่า ด้ วยความร่ วมมื อ ด้ า นพลั ง งานและร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่า งกระทรวงพลั ง งาน
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑.๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงาน
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน (Memorandum of Understanding between the
Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Energy of the Republic of the Union of
Myanmar on Energy Cooperation)
๑.๑.๒ ร่า งบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้ า
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า (Memorandum of Understanding between the
Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Electric Power of the Republic of the Union
of Myanmar on Electric Power Cooperation)
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๓ หากมีค วามจาเป็นต้ องแก้ไขปรับ ปรุงถ้อยคาของร่างบันทึ กความเข้าใจฯ ในส่ วนที่ ไม่ใ ช่สาระส าคั ญ
เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรปรับแก้วรรคสุดท้ายก่อนช่องลงนาม
เป็น “...in the English Language” ไปประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย

๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและสานักงานพลังงานแห่งชาติสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และสานักงานพลังงานแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (Memorandum of
Understanding between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and China National Energy Administration for
Cooperation in the Field of Civil Nuclear Energy)
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมสาระสาคัญ
บางประการในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและด้านเทคโนโลยี อวกาศเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในอนาคต แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็นเพื่อชาระเงินอุดหนุนค่าบารุง
ตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อชาระค่าบารุงตามพันธกรณีที่สหประชาชาติเรียกเก็บ
และค่าบารุงปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่าง ๆ ตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ จานวน ๑๐๓,๕๘๐,๔๐๐ บาท โดยให้กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอหรือไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๑๐๓,๕๘๐,๔๐๐ บาท เพื่อนามาชาระค่าบารุง
ตามพันธกรณี และค่าบารุงปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่าง ๆ ตามที่สหประชาชาติเรียกเก็บ โดยให้ขอทาความตกลงในรายละเอียด
กับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and
the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Defence) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
ความร่วมมือด้านการทหาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรม อันมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการจัดระเบียบเรือประมง และทาให้เกิด
การป้องกันและป้องปรามการค้ามนุษย์ร่วมกันตามนโยบายรัฐบาล
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๙

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

๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือ
มอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ
ของร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
๒. ให้กระทรวงกลาโหมจั ดเตรียมข้อมูลเกี่ย วกับการแก้ไขปัญ หาการท าประมงรุ กล้าน่านน้าและการกาหนด
เขตเศรษฐกิจจาเพาะระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไปร่วมหารือกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในระหว่าง
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในครั้งนี้ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการมอบเงินช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามที่สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ยอดเงินบริจาคบัญชี “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีจานวน ๑๕๐ ล้านบาทเศษ
(ประมาณ ๔.๕๔๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า ในระยะแรกนี้รัฐบาลเนปาลมีภารกิจมากมาย
ซึ่งอาจจะนาเงินดังกล่าวไปใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงอาจพิจารณาบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางองค์การสหประชาชาติ
และหน่วยงานอื่น โดย (๑) มอบให้รัฐบาลเนปาล จานวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒) International Flash Appeal for Nepal
ของ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) จานวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(๓) องค์การอนามัยโลก (WHO) จานวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (๔) UNICEF จานวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้น
๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๑๓๒ ล้านบาท ซึ่งจะเหลือยอดเงินประมาณ ๑๗ ล้านบาท
๓. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเตรียมการเรื่องการจัดสรรเงินบริจาค และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ประสานผู้แทนเข้ารับมอบเงินบริจาคจากนายกรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดาเนินการเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เนปาล โดยปัจจุบันภารกิจด้านการกู้ภัย
ได้สิ้นสุดลงแล้ว และรัฐบาลกาลังมุ่งที่จะดาเนินการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และได้ขอให้คณะช่วยเหลือและกู้ภัย
จากต่างชาติ (รวมทั้งไทย) เดินทางกลับประเทศ โดยรัฐบาลเนปาลจะประเมินความต้องการความช่วยเหลือด้านแพทย์และบุคลากร
ด้านสาธารณสุขให้ต่างประเทศทราบก่อนที่จะขอความช่วยเหลือต่อไป สาหรับสิ่งของที่เนปาลยังคงประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ
เป็นลาดับต้น ๆ ได้แก่ ที่พักพิงที่มีหลังคา อาหาร สุขอนามัย เสื้อผ้า ยา วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ วัสดุก่อสร้าง ยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ในส่วนของเงินบริจาค รัฐบาลเนปาลจะนาเงินบริจาคทั้งหมดเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของนายกรัฐมนตรี
เนปาล (Prime Minister’s Disaster Relief Fund : PMDRF)
๑.๒ อนุมัติให้มีการดาเนินการรับบริจาคเงินจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรับบริจาคสิ่งของจนถึงวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาตามความเหมาะสม
ในการดาเนินการจัดจาหน่ายสิ่งของบริจาคในรายการที่เห็นสมควร เพื่อจัดส่งรายได้ไปช่วยเหลือแทน สาหรับสิ่งของบริจาครายการ
ที่ไม่สามารถจัดจาหน่ายได้ หรือมีข้อจากัดในการจาหน่าย ให้จัดเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่อไป โดยให้ทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริจาคทราบก่อน
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีที่จะให้มีการจัดจาหน่ายสิ่งของบริจาค
ในรายการที่เห็นสมควร เพื่อจัดส่งเงินรายได้ไปช่วยเหลือแทน รวมทั้งสิ่งของบริจาครายการที่ไม่สามารถจัดจาหน่ายได้ หรือมีข้อจากัด
ในการจาหน่าย ให้จัดเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศนั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๑๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ ชุดที่ ๔ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและด้านสาธารณสุขปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนปาล
เป็นเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และให้รายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไปด้วย สาหรับงบประมาณในการดาเนินการ ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายจากวงเงินที่เหลือจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับ
จัดสรรไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศ
เนปาลและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาลในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว) ทั้งนี้ หากไม่เพียงพอให้กระทรวง
สาธารณสุขเสนอขอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สัตยาบันพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทาสัตยาบันสารและดาเนินการส่งมอบสัตยาบันสารให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อให้พิธีสาร มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยพิธีสารฯ
มีสาระสาคัญในการกาหนดกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกิดจากการตีความหรือการใช้กฎบัตรอาเซียนและ
ตราสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของพิธีสารฯ พร้อมกับกาหนดกฎการดาเนินการ (rules of procedure) ของการใช้กลไก
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การอนุญาโตตุลาการ (arbitration) การประนีประนอม (conciliation) การไกล่เกลี่ย (mediation) และ
การใช้คนกลางที่น่าเชื่อถือ (good offices) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๑ (The eleventh session
of the United Nations Forum on Forests : UNFF11)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการต่อเอกสาร Non-Paper on Possible Elements for Inclusion in the Ministerial
Declaration of UNFF11 และเอกสาร Non-Paper on Possible Elements for Inclusion in the UNFF11 Resolution on
the IAF Beyond 2015 ของการประชุม United Nations Forums on Forests สมัยที่ ๑๑ โดยร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ เป็นเอกสาร
ที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งมีสาระสาคัญอยู่ที่การยืนยันความสาคัญในด้านต่าง ๆ ของป่าไม้ รวมถึงความก้าวหน้าและ
ความท้าทายของการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อตกลงต่าง ๆ ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ และเน้นย้าถึงบทบาทที่สาคัญ
ของตราสารที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ทุกชนิด และเป้าหมายระดับสากลเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งจะนาไปสู่การจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน
๒. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์สาหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (Statement by Head of Delegation,
Thailand at the High Levels Segment of the Eleventh Session of the United Nations Forum on Forests) ซึ่งกล่าวถึง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการที่ดี (Best Practice) ผ่านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการป่าไม้ที่จะนาไปสู่ความยั่งยืน
เช่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การน้อมนาแนวทางพระราชดาริของราชวงศ์ไทย
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการทาลายป่าและลด
ความเสื่อมโทรมของป่า การสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อการตรวจติดตาม การประเมินผล
และการรายงานสถานการณ์ด้านป่าไม้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ (IAF)
๓. มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม United Nations Forums on Forests สมัยที่ ๑๑ เป็นผู้พิจารณา
ให้การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) และร่างข้อมติ International Arrangement on Forest (IAF)
Beyond 2015 ของการประชุม United Nations Forums on Forests สมัยที่ ๑๑
๔. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้อยคาของเอกสาร Non-Paper ทั้ง ๒ ฉบับ และร่างแถลงการณ์
สาหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับ
การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ครั้งที่ ๓ โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
(๑) การแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันส่งเสริมความเชื่อมโยงและการอานวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างเมียนมาไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (๒) ความคืบหน้าในการดาเนินการที่ผ่านมา (๓) ความท้าทาย
สาหรับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่ยังคงอยู่ และ (๔) แนวทางในการดาเนินการต่อไป
๑.๒ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรอาศัยการเจรจาผ่านช่องทางการทูตนี้เพื่อการโน้มน้าวหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว เล็งเห็นความสาคัญ
ในการเสนอเพิ่มถนนหมายเลข ๘ และหมายเลข ๑๒ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รวมอยู่ในความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement : CBTA) เป็นลาดับแรก ก่อนการประชุมคณะกรรมการอานวยความสะดวก
การขนส่งระดับชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS National Transport Facilitation Committee : GMS NTFC)
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง วีดิทัศน์สรุปความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายงานผลการเยือนไทย
อย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย และ
รายงานผลการจัดกิจกรรม ASEAN Festival ที่สยามพารากอน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
การค้าเครือรัฐออสเตรเลีย และรายงานผลการจัดกิจกรรม ASEAN Festival ที่สยามพารากอน สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน
ทาเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และด้านกฎหมาย
โดยมีความก้าวหน้าทั้งการดาเนินงานและการจัดทาแผนงานรองรับ ๕ ปี ยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทาง
และเน้นย้าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมทั้ง
ประสงค์ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดาเนินงานที่สอดคล้อง เท่าเทียมกัน โดยเน้นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนในการรับทราบประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยเข้าเยี่ ยมคานับนายกรัฐมนตรี และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมื อด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย พร้อมกันนี้ได้หารือกับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และตอบรับเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคสมัยพิเศษว่าด้วยเรื่อง
การแก้ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมือง ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิรูปการเมือง นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโคลัมโบฉบับใหม่ โดยมอบทุนการศึกษา
แก่เยาวชนออสเตรเลีย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

๑๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. การจัดกิจกรรม ASEAN Festival พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้เปิดงาน ASEAN Festival ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สยามพารากอน ร่วมกับคณะทูตอาเซียน
ประจาประเทศไทย เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ ตื่นตัวและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคม
อาเซียน โดยในงานประกอบด้วยนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ กิจกรรมบันเทิง และการแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง วีดิทัศน์ผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติ
ทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒนาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ เสริ มสร้ า งภาพลั ก ษณ์ และเกี ย รติ ภูมิ ข องประเทศไทยในเวที โ ลก
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และฉลองความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๓-๕
เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศได้หารือทวิภาคีความร่วมมือทางวัฒนธรรมและ
ลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม
๒. การลงนามบันทึกความเข้า ใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับรัฐมนตรีกากับการบริหารกิจการศาสนาแห่งชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Minister of the State Administration for Religious Affairs) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอสมุดแห่งชาติ
ซึ่งทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ที่มีมาช้านาน โดยมีพัฒนาการความสัมพันธ์มากขึ้นในทุกระดับ
๔. การเชิ ญ ทูต านุ ทูต และคู่ส มรสเข้ า ร่ วมงานสงกรานต์ สื บสานประเพณีไ ทย ในวั น ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมีทูตานุทูตและคู่สมรส จานวน ๒๑ คน จาก ๑๔ ประเทศเข้าร่วมงานเพื่อเรียนรู้และร่วม
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla New Year 1422 ประจาปี ๒๕๕๘
ณ เมืองธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ตามคาเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสนี้ ได้หารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทาข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว
๖. การเชิญทูตานุทูตร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีทูตานุทูตและคู่สมรส จานวน ๑๕ คน จาก ๑๐ ประเทศเข้าร่วมงาน
๗. การจัดการประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีศิลปินและนักเขียน จานวน ๒๐๐ คน จาก ๑๓ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องวรรณกรรมของแต่ละประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม-๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตามคาเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. การลงนามในแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีสาระสาคัญ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

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

เกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนและจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทั้งในด้าน
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ทัศนศิลป์ หอสมุด จดหมายเหตุ สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ โบราณคดี วรรณกรรม พุทธศาสนา
รวมทั้งขยายความร่วมมือในด้านใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น โบราณคดีใต้น้า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
๒. การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องและ
ชื่นชมความยินดีในความสัมพันธ์ฉันมิตรของทั้งสองประเทศ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และความใกล้ชิดในทุกระดับ รวมทั้ง
ได้หารือแนวทางการการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-จีนภายใต้แผนปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้หารือกับรองผู้ว่าการมณฑลไหหลาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ไทย-จีน
๓. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตร
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในโอกาสครบรอบ
๔๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้น ณ โรงละครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน
กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๕๘
๔. การศึกษาดูงานสถานที่สาคัญทางวัฒนธรรม อาทิ โรงถ่ายทาภาพยนตร์ Feng Xiaogang มณฑลไหหลา
หอสมุดมณฑลไหหลา และพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหลา เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
๑. การประชุมเต็มคณะ ประเด็นได้รับความสนใจ ได้แก่ วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยเน้นการขจัดความยากจนและความอดอยาก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสาคัญกับการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและบทบาทสตรี
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การปฏิรูประบบสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การลดอาวุธ
และความขัดแย้งในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาทิ ซีเรีย อิสราเอล-ปาเลสไตน์ ยูเครน-รัสเซีย และแอฟริกา
๒. คณะกรรมการ ๑ (การลดอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศ) ที่ประชุมให้ความสนใจและชื่นชมกลไกต่าง ๆ
ที่นาไปสู่ความสาเร็จ/ความคืบหน้าด้านการลดอาวุธในกรอบพหุภาคี อาทิ การประชุมว่าด้วยผลกระทบทางมนุษยธรรมของอาวุธ
นิวเคลียร์ ซึ่งอาจนาไปสู่การเจรจาจัดทาสนธิสัญญาว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจัง และสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ
ซึ่งน่าจะเป็นข้อตกลงด้านการควบคุมอาวุธตามแบบที่โดดเด่นที่สุดในอนาคตอันใกล้
๓. คณะกรรมการ ๒ (เศรษฐกิจและการพัฒนา) โดยที่ผู้นาทั่วโลกจะร่วมกันรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี
ค.ศ. ๒๐๑๕ ระหว่างการประชุมสหประชาชาติเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit on the Post2015 Development Agenda) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกจึงให้ความสาคัญกับการอ้าง
ถึงรายงานของ Open Working Group on Sustainable Development Goals ซึ่งจะเป็นเอกสารพื้นฐานหลักสาหรับการเจรจา
เพื่อจัดทาวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีการขจัดความยากจนเป็นเป้าหมายหลัก
๔. คณะกรรมการ ๓ (สังคม สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และวัฒนธรรม) ที่ประชุมให้ความสาคัญต่อการยกระดับ
สิทธิสตรีให้เท่าเทียมบุรุษและการยุติความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยในส่วนของประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ กลุ่มประเทศ
แอฟริกาและกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามต่อต้านการยกระดับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เห็นว่าขัดต่อหลักศาสนาและวัฒนธรรม ในขณะที่สหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกายืนยันถึงความสาคัญในการยอมรับ
และปกป้องกลุ่มบุคคลดังกล่าวจากการถูกทาร้าย ส่วนประเด็นการระงับโทษประหารชีวิต สิงคโปร์และอียิปต์ยืนยันว่า โทษประหารชีวิต
มีไว้เพื่อป้องปรามอาชญากรรมที่มีความรุนแรง ในขณะที่สหภาพยุโรปและประเทศลาตินอเมริกามองว่า โทษประหารชีวิตไม่มีผล
ต่อการลดอาชญากรรม

๑๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๕. คณะกรรมการ ๔ (การเมืองพิเศษและการปลดปล่อยอาณานิคม) รัฐสมาชิกยังคงให้ความสาคัญกับปฏิบัติการ
สันติภาพ (Peace Operations) ซึ่งประกอบด้วยปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations : PKOs) และปฏิบัติการ
ทางการเมืองพิเศษ (Special Political Missions - SPMs) โดยเฉพาะภารกิจของคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
เพื่อศึกษาและเสนอข้อแนะนาในการปรับปรุงปฏิบัติการสันติภาพให้ตอบรับกับความท้าทายด้านความมั่นคงในปัจจุบัน
๖. คณะกรรมการ ๕ (การบริหารจัดการและงบประมาณ) ที่ประชุมขอให้เลขาธิการสหประชาชาติจัดทาร่างข้อเสนอ
งบประมาณปกติสาหรับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ภายในกรอบงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น ๕,๕๕๘,๓๙๕,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และกาหนด
อัตราวงเงินฉุกเฉิน (Contingency Fund) ไว้ที่ร้อยละ ๐.๗๕ ของกรอบงบประมาณ รวมทั้งแผนงานการจัดกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ
ดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบวันหยุดและความสาคัญของวันหยุดทางศาสนาต่าง ๆ ที่เสนอโดยประเทศสมาชิก เช่น
วัน Yom Kippur (เสนอโดยอิสราเอล) วันวิสาขบูชา (เสนอโดยศรีลังกา) วันดิวาลี (เสนอโดยอินเดีย) และวัน Orthodox Christmas
(เสนอโดยรัสเซีย) โดยให้สานักงานภายใต้สหประชาชาติหลีกเลี่ยงการจัดการประชุมในวันหยุดดังกล่าว
๗. คณะกรรมการ ๖ (กฎหมาย) ที่ประชุมให้ความสาคัญกับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และ
สนับสนุนให้หาข้อสรุปเพื่อจัดทาร่าง Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) ให้เสร็จโดยเร็ว และ
เสนอให้พิจารณาปัญหาการขาดแคลนงบประมาณสาหรับกิจกรรมภายใต้โครงการความช่วยเหลือแห่งสหประชาชาติในการสอน
การเรียน การเผยแพร่ และการเพิ่มความสาคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ อีกครั้ง โดยเฉพาะ
งบประมาณสาหรับ regional course สาหรับภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก และลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และ UN Audiovisual
Library of International Law (AVL) ทั้งนี้ ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด regional course ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่กรุงเทพฯ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางถนนระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบให้ประชุม
หารือสามฝ่าย โดยฝ่ายไทยเสนอให้จัดทาร่างความตกลงการเดินรถโดยสารประจาทางระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เพื่อเสนอต่ อ
ที่ประชุมร่วมสามฝ่าย บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน สาหรับการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(GMS) ไทย-ลาว-เวียดนาม ฝ่ายลาวได้เสนอให้ผู้ประกอบการไทยมาลงทุนจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการลาว รวมทั้งฝ่ายลาว
เสนอให้รถขนส่งสินค้าของลาวสามารถขนส่งสินค้าผ่านแดนที่ท่าเรือของไทยได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบของกรมศุลกากร
ฝ่ายไทยจึงรับที่จะไปประสานงานกับกรมศุลกากรต่อไป
๑.๒ การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว ฝ่ายลาวได้ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสร็จแล้ว
ส่วนฝ่ายไทยอยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดและจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ประเด็นการเชื่อมเส้นทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว-จีน ขนาดทาง ๑.๔๓๕ เมตร ทั้งสองฝ่ายเสนอให้มีการหารือร่วมกัน สาหรับ
การกาหนดจุดที่เหมาะสมสาหรับก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรอยู่ในแนวขนานกับสะพานเดิม
ค่อนลงมาทางทิศใต้ห่างจากจุดเดิม ๑๐-๓๐ เมตร และกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างต่อไป ในส่วนของการก่อสร้างทางรถไฟช่วงท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
จากเดิมที่ก่อสร้างทางรถไฟขนาด ๑.๐ เมตร ต่อจากท่านาแล้งไปเวียงจันทน์ เป็น การศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟขนาดทาง ๑.๔๓๕ เมตร ระหว่างเวียงจันทน์ -หนองคาย สาหรับการเชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟในเส้นทางอุบลราชธานี-ช่องเม็ก ฝ่ายลาวแจ้งว่ามีผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้ว และยินดีที่จะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของจุดเชื่อมต่อบริเวณช่องเม็กต่อไป
๑.๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายลาวขอให้สนับสนุนการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการ (Feasibility Study and Detailed Design) สาหรับเส้นทางหมายเลข ๑๒ (ท่าแขก-ยมมะราด-ลังคัง-น้าพาว) ซึ่งมีระยะทาง
รวมประมาณ ๑๕๗ กิโลเมตร โดยขอรับการสนับสนุนจากไทยในช่วงยมมะราด-ลังคัง ระยะทางประมาณ ๗๔ กิโลเมตร และขอ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงบริเวณบ้านเชียงแมนข้ามมายังตัวเมืองหลวงพระบาง รวมทั้งขอให้
ฝ่ายไทยประสานกับสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEAD) ผลักดันโครงการ
ที่ฝ่ายลาวขอรับความช่วยเหลือสาหรับการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานปากเซและสะหวันนะเขต และโครงการ
ศึกษาสารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบน้าประปา ซึ่งฝ่ายไทยรับที่จะไปหารือกับ NEDA ต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕

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

๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ข้อตกลงในการสร้างความร่วมมือในหลายประเด็นยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน และ/หรืออยู่ระหว่างการประสาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างหน่วยงานของไทยและลาวเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทารายละเอียดข้อตกลงต่าง ๆ ในอนาคต
จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามผลการประชุมเพื่อให้ความร่วมมือระหว่าง
สองประเทศ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๓
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา สมัยที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ซึ่งมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีผู้แทนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๑๔๐ ประเทศ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้คือ การบูรณาการการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ในวาระของสหประชาชาติเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งส่งเสริมหลักยุติธรรมในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงผลักดันประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่มีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะการส่งเสริมการอนุวัติ “ข้อกาหนดกรุงเทพฯ” (Bangkok Rules) ว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงและยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (UN Model Strategies
and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and
Criminal Justice) ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมโดยแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการทุจริต ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ส่วนอาชญากรรมรูปแบบใหม่
ไทยได้ให้ความสาคัญในประเด็นหลักคือ อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์
๒. ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สาคัญคือ ร่างปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างระบบยุติธรรมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในบริบทของการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนด้านการป้องกันอาชญากรรม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับผู้นาประเทศและ
ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี หาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในพัฒนาการ
ต่าง ๆ ของประเทศไทย
๔. ผลจากการประชุมครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเห็นควรมุ่งเน้นการดาเนินการเชิงนโยบายในบริบทของการติดตาม
ผลการประชุมใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ส่งเสริมประเด็นด้านสตรีในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการเผยแพร่และการอนุวัติยุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม และริเริ่มการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมแห่งชาติ โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นมิติ “เชิงป้องกัน” เป็นหลัก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับผู้นา ครั้ง ที่ ๙ ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝ่า ย อิน โดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย
(The Ninth IMT-GT Summit)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation between the
๑๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of
Japan on Railway Sector) มีสาระสาคัญเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย เช่น
การพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การให้บริการขนส่งทางราง ความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดาเนินการได้โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสาหรับการลงนาม
ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือฯ และให้ความสาคัญ
กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของไทยอย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ในการดาเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ หากจะต้องมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการกาหนดเส้นทางรถไฟสายต่าง ๆ
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการให้เป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่มีข้อผูกพันที่เข้าข่ายต้องดาเนินการตามมาตรา ๒๓
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เช่น การดาเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยตราเป็นกฎหมาย เป็นต้น
ให้กระทรวงคมนาคมนาบันทึกความร่วมมือฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไปด้วย
๔. ให้กระทรวงคมนาคมนาเรื่องกรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการต่าง ๆ หลักในการร่วมลงทุน และความร่วมมือ
ระหว่างกันไปร่วมหารือในการเจรจาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
๕. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามแนวเขตเส้นทางรถไฟ
โดยคานึงถึงการจัดเป็นพื้นที่สาหรับประกอบอาชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย เช่น การสร้างตลาด ร้านค้า ทั้งนี้ การดาเนินการ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย
และสานักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม ระหว่างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาไทยและสานักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (The Japan Patent Office : JPO) ในโอกาสที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย
มีกาหนดเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสานักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๕ ระหว่าง
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยร่างบันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุม
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบอุตสาหกรรม และแบบอรรถประโยชน์/อนุสิทธิบัตร ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย
และ JPO ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม การเยือนศึกษาของ
เจ้าหน้าที่ระหว่างสองสานักงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูลทรัพย์สิน อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสองสานักงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบ
และรับจดทะเบียนทรัพย์สินอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือฯ อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่จะดาเนินการได้ จึงเป็นการทาความตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ และไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรปรับแก้ไขในประเด็นถ้อยคาบางประการของบันทึก
ความร่วมมือฯ และเห็นควรเพิ่มเติมข้อกาหนดและเงื่อนไขในการอนุญาตให้สานักงานหนึ่งสามารถเข้าดูข้อมูลผ่ านระบบสานักงาน
อัตโนมัติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมทั้งดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลความร่วมมือฯ โดยรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ เพื่อนาไปสู่การพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในมิติอื่นกับประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนขยายความร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรมกับประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบ (๑) ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Draft Ministerial Statements) เป็นเอกสาร
แนวทางความร่วมมือในการดาเนินการโครงการและกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกเอเปค รวมทั้งการจัดทาแผนปฏิบัติ (Implementation
Plan) ของสมาชิกในการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค ๕๔ รายการ ให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๐๑๕ ตามแถลงการณ์
ผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปี ๒๐๑๒ และ (๒) ร่างแถลงการณ์เรื่องการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี (Draft Statement on
Supporting the Multilateral Trading System) มีสาระสาคัญเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายใต้องค์การการค้าโลก (World
Trade Organization : WTO) อาทิ การเห็นชอบพิธีสารเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on
Trade Facilitation : TFA) เข้าเป็นอีกความตกลงหนึ่งของ WTO การจัดทาแผนการเจรจาหลังบาหลี (pot-Bali work program)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๕
๑.๒ เห็นชอบการดาเนินการตามแผนปฏิบัติของไทยในการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมของเอเปค ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติ
ดังกล่าวมีสินค้าจานวน ๕ รายการที่ไม่สามารถลดภาษีลงเป็นร้อยละ ๐-๕ ได้ และยังมีสินค้าอีก ๘ รายการที่ยังมีอัตราภาษีมากกว่า
ร้อยละ ๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการลดภาษีของกระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๑.๓ อนุมัติให้ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ทั้ง ๒ ฉบับ
๑.๔ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรนาประเด็นเรื่อง Global Data Standards (GDS)
บรรจุไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง Supply Chain Connectivity ส่วนการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมซึ่งเอเปคกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติ
(Implementation Plan) ของสมาชิกในการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อม ๕๔ รายการให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๐๑๕ นั้น
ควรมีแผนปฏิบัติลดภาษีโดยคานึงถึงรูปแบบการลดภาษีที่เหมาะสมกับการดาเนินการภายในประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
มากที่สุด นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยควรเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมทั้งยกระดับการอานวยความสะดวกทางการค้า
ของภาครัฐ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุม
ยาเสพติดในอนุภูมิภาค ฉบับที่ ๒ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ รวมทั้งขออนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญ หากมีความจาเป็นในภายหน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วย
การควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ฉบับที่ ๒ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยร่วมกับประเทศภาคี
บันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ ในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและช่วยเหลือตนเองในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค
โดยร่วมกันออกเงินสมทบเพื่อการดาเนินโครงการที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อให้ประเทศผู้บริจาคเห็นถึงเจตจานงอันแน่วแน่
ของประเทศภาคีสมาชิกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการปรับข้อความให้ครอบคลุมกิจกรรมและแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติดมากขึ้น
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ในระหว่าง
การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายฯ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
๓. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปรับปรุงเอกสาร
แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย หากมีความจาเป็น โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง โดยให้เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะพิ จารณาดาเนินการ
ภายในกรอบของร่างเอกสารแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ ๒
๑๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง พิจารณาร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสาหรับดาเนินโครงการ "Standards in the Southeast Asian
Food Trade"
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสาร จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับจากสานักเลขาธิการอาเซียน
ที่มีถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (๒) ร่างความตกลงสาหรับดาเนินโครงการ (Implementation
Agreement for the ASEAN-German Project) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณา โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง
Deutche Geselschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) และ ASEAN ในด้านการดาเนินการมาตรฐานระดับสากล
สาหรับการเกษตรที่ดีและเหมาะสมโดยเฉพาะด้านคุณภาพผักและผลไม้ทั้งสดและผ่านกระบวนการแปรรูป โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีจะสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจานวน ๒.๕ ล้านยูโร ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายของ GIZ ในการดาเนินการโครงการ และจะสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการในพื้นที่โครงการ รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering
Committee : PSC) เพื่อทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ
๒. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ และให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงว่าด้วยการดาเนินโครงการสนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัว
ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนระหว่างอาเซียน
กับสมาคมเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit :
GIZ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการดาเนินโครงการสนับสนุนข้อริเริ่ม
เพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียนระหว่างอาเซียน
กับสมาคมเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit : GIZ)
โดยหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนมีสาระเป็นการตอบรับข้อเสนอของฝ่ายเยอรมนี โดยแจ้งว่า อาเซียนเห็นชอบกับข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนีที่จะให้การสนับสนุนโครงการสนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน
(IAI) ภายใต้กรอบการเป็นตลาดเดียวของอาเซียน เป็นมูลค่ารวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ยูโร โดยให้ GIZ และอาเซียนเป็นผู้ดาเนินโครงการ
และให้สานักเลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการดาเนินโครงการในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ส่วนความตกลง
ว่าด้วยการดาเนินโครงการฯ เป็นความตกลงระหว่าง GIZ กับอาเซียน โดยระบุรายละเอียดของการดาเนินโครงการ อาทิ การสนับสนุน
ทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผล การปรับแก้และ
บอกเลิกความตกลง รวมทั้งการระงับข้อพิพาทและการตีความ และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่ างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีก
๒. ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและความตกลงว่าด้วยการดาเนิน
โครงการฯ รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
ว่า รัฐบาลไทยให้ความยินยอมแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบดาเนินงานตามพันธกรณีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons
with Disabilities, 2013 - 2022)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการดาเนินงานตามพันธกรณีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities,
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙
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2013-2022) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกภายใต้ยุทธศาสตร์อินชอน
รับรองรายงานการประชุมและการดาเนินงานของคณะทางานว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๕) สมัยที่ ๒ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ทบทวนครึ่งทศวรรษแรกของทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. ๒๐๑๗
(พ.ศ. ๒๕๖๐) และทบทวนการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรสาหรับความก้าวหน้าของทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ติดตาม
การผลักดันประเด็นด้านคนพิการในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแสดงบทบาทและศักยภาพการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๒. สาหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๕,๕๓๖,๔๐๐ บาท
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาดาเนินการเพิ่ม
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขั้นของการแปรญัตติตามปฏิทินงบประมาณก่อน
หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT)
ของ Financial Action Task Force (FATF) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบมาตรการรองรับการประเมินฯ ตามมติคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเสนอ ดังนี้
๑.๑ กรณีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นความผิดมูลฐาน มีมติมอบหมายให้กรมสรรพากรดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อแนะนาของ FATF
๑.๒ กรณีการสาแดงเงินและตราสารผ่านแดน มีมติมอบหมายสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมาตรฐานสากลตามข้อแนะนาของ FATF
๑.๓ กรณีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย มีมติมอบหมายให้กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในส่วนที่ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนิน
มาตรการรองรับการประเมินดังกล่าว
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทยดาเนินการตามมาตรการ
รองรับการประเมินฯ ตามที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการดาเนินงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรอบความร่วมมือกลุ่มหน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินสากล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) ในกรอบ
ความร่วมมือกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล ซึ่งประเทศไทย โดยสานักงาน ปปง. ได้มีบทบาทเป็นประเทศ
ผู้สนับสนุน (Sponsor) ประเทศอื่นที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล จานวน
๖ ประเทศ มีผลการดาเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับมาเลเซีย ) โดยในการประชุม
ประจาปี ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองซันซิตี้ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี ๒๕๕๖ ได้มีมติรับรองหน่วยข่าวกรองทางการเงินบังกลาเทศ
เข้าเป็นสมาชิกแล้ว

๒๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ
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๒. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี ) โดยในการประชุม
ประจาปี ครั้งที่ ๒๒ ณ กรุงลิม่า สาธารณรัฐเปรู ในปี ๒๕๕๗ ได้มีมติรับรองหน่วยข่าวกรองทางการเงินบรูไนเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับไต้หวัน ) โดยในการประชุมคณะทางาน
ส่งเสริมสมาชิกและคณะทางานด้านกฎหมายได้มีมติเห็นชอบในหลักการและให้นาเสนอต่อที่ประชุมประจาปี ครั้งที่ ๒๓ ณ เมือง
บริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณารับรองข่าวกรองทางการเงินกัมพูชาต่อไป
๔. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับไต้หวัน ) ที่ประชุมมอบหมายให้
ผู้แทนประเทศไทยและไต้หวันเข้าไปประเมินความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง (Re-conduct on-site visit) และหากปรากฏว่าเนปาล
สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเนปาลให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว ก็จะพิจารณารับเนปาลเข้าเป็น
สมาชิกในการประชุมประจาปี ครั้งที่ ๒๓ ณ เมืองบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับอินโดนีเซีย ) โดยประเทศ
ไทยได้แถลงในที่ประชุมว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงินของลาวยังขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงพิจารณาให้สถานะ
การสมัครของลาวยังคงเป็นแบบระยะยาว (Long Term Candidate)
๖. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ) ณ ปัจจุบันยังไม่มี
ข้อมูลความคืบหน้า จึงพิจารณาให้สถานะการสมัครของเมียนมายังคงเป็นแบบระยะยาว (Long Term Candidate)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla New Year 1422
ประจาปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla
New Year 1422 ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้เข้าร่วมงานเทศกาล Bangla New Year Welcome Festival
ณ สวนสาธารณะ Ramna Botomul โดยได้เข้าร่วมขบวนแห่หน้ากาก New Year good luck mask procession ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธากา เทศกาล Bangla New Year ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวบังกลาเทศ โดยชาวบังกลาเทศ
หลายพันคนจะออกมาร่วมเดินขบวนแห่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ บนท้องถนนเต็มไปด้วยสีสันจากเครื่องแต่งกายและหน้ากาก
ที่สวมใส่โดยผู้ร่วมงาน พร้อมกับความสวยงามของขบวนรถแห่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งได้เข้าร่วมงานแสดงทางวัฒนธรรม Bangla
New Year Cultural Programme ณ สถาบัน Shilpakala Academy ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมบังกลาเทศได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรม
เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และได้จัดชุดการแสดงพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการขับร้องเพลง
“ต้นไม้ของพ่อ” เป็นภาษาไทย โดยนักร้องที่มีชื่อเสียงของบังกลาเทศ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือระดับทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบังกลาเทศ
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทาข้อตกลงเฉพาะด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ
ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว (ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
สองประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๒) ในเบื้องต้นจะมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี พิพิธภัณฑ์
นิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย ภาพยนตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ศาสนา และการแสดงพื้นบ้านที่ประชาชนเข้าถึง
ได้ง่าย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศได้เน้นย้าความร่วมมือในรูปแบบของการเปิดประตูทางวัฒนธรรม
ระหว่างกันและส่งเสริมการเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันให้ยั่งยืน
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ Bangabhadhu Memorial Museum
โดยมีผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุและหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับ ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาหนังสือและเอกสารที่มีคุณค่าหายากและถือเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ตลอดจน
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรี ยนรู้ที่ทันสมัย ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมวัดพุทธ Kamalapur Dharmarajka Buddhist
Shongo โดยวัดแห่งนี้ได้ให้การศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กยากจนและมีหอพักให้อยู่อาศัย โดยไม่กีดกันเรื่องการนับถือศาสนา โดย
ทางวัดให้การศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
จึงควรให้การช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งจะได้มอบหมายให้กรมการศาสนาประสานความร่วมมือกับทางคณะสงฆ์ไทยในบังกลาเทศ
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บาบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเมืองโพนโฮง ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างศูนย์บาบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด
เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ และการดาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สรุปได้ว่า นอกจากโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์แล้ว รัฐบาลไทย
โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว อีกหลายโครงการ
โดยเฉพาะในสาขาการพัฒนาการเกษตร การศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งมีมูลค่ากว่า ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งจะให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว ในการพัฒนาโรงพยาบาล จานวน ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ (มูลค่า
๕๐ ล้านบาท) โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว (มูลค่า ๔๐ ล้านบาท) และโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจาปาสัก (มูลค่า ๒๕ ล้านบาท)
๒. มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามผลการเดินทางฯ และผลการดาเนินโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขกับ สปป.ลาว เพื่อผลักดันให้นาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรรมนามาซึ่งผลประโยชน์
ที่ชัดเจนทั้งต่อประเทศและอาเซียน รวมทั้งอาเซียนและภูมิภาคโดยรวมต่อไป โดย
๒.๑ เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เยือนไทยเพื่อโอกาสในการหารือถึงความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขในกรอบทวิภาคีกับ สปป.ลาว และการยกระดับ/บูรณาการความร่วมมือ/ผลักดันประโยชน์ของไทยด้านสาธารณสุข
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
๒.๒ ดาเนินโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว
และโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจาปาสัก ตามแผนงานต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ และประเมินผล/ติดตามผล
๒.๓ การสนับสนุนการก่อสร้างห้องน้าและบ่อน้าสาหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็น ชอบร่า งบันทึ กความร่วมมื อด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation between the Ministry
of Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan
on Railway Sector) มีสาระสาคัญเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย เช่น การพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาเส้นทางรถไฟ การให้บริการขนส่งทางราง ความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความจาเป็น
ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวง
คมนาคมสามารถดาเนินการได้โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสาหรับการลงนาม
ดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือฯ และให้ความสาคัญ
กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรของไทยอย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ในการดาเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ หากจะต้องมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการกาหนดเส้นทางรถไฟสายต่าง ๆ
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการให้เป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่มีข้อผูกพันที่เข้าข่ายต้องดาเนินการตามมาตรา ๒๓
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เช่น การดาเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยตราเป็นกฎหมาย เป็นต้น ให้กระทรวง
๒๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

คมนาคมนาบันทึกความร่วมมือฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไปด้วย
๔. ให้กระทรวงคมนาคมนาเรื่องกรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการต่าง ๆ หลักในการร่วมลงทุน และความร่วมมือ
ระหว่างกันไปร่วมหารือในการเจรจาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
๕. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามแนวเขตเส้นทางรถไฟ
โดยคานึงถึงการจัดเป็นพื้นที่สาหรับประกอบอาชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย เช่น การสร้างตลาด ร้านค้า ทั้งนี้ การดาเนินการ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region (CASC)
ระยะที่ ๒ และร่างความตกลงว่าด้วยการดาเนินโครงการ (Implementation Agreement) โดยร่างหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการฯ
มีสาระสาคัญเป็นการแสดงเจตจานงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและอาเซียนที่จะร่วมดาเนินโครงการ CASC ระยะที่ ๒ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพเมืองขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาและดาเนินการตามแผนอากาศสะอาดเพื่อนาไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแผนงานอาเซียนเพื่อให้เมืองมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาหรับร่างความตกลงสาหรับการดาเนินโครงการฯ
ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น โดยมีการจัดทา
แผนอากาศสะอาดซึ่งมีการนาตัวอย่างมาตรการอากาศสะอาดไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่
พัฒนาโดยโครงการในหัวข้อ “การจัดการคุณภาพอากาศสาหรับเมืองขนาดเล็ก (Train-for-Clean-Air)” มาจัดฝึกอบรมและเผยแพร่
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาดาเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
๑.๒ เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารทั้งสองฉบับที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนากลับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่
๑.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งความเห็นของรัฐบาลไทยต่อร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว
ให้สานักเลขาธิการอาเซียนทราบต่อไป
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานอัยการสูงสุด ที่เห็นควรพิจารณาขยาย
ระยะเวลาดาเนินการหรือเสนอขยายเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วัด
และควรมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดาเนินงานของเมืองที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งขยายผล
ไปยังเมืองที่มิได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนาไปสู่การประเมินตัวชี้วัดสาหรับวัดระดับความสาเร็จของโครงการภายหลังเสร็จสิ้น
การดาเนินงาน นอกจากนี้ ควรขยายระยะเวลาของโครงการออกไปเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายไทยและประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้มากขึ้น
และหากเห็นว่าควรยุติการดาเนินโครงการตามกาหนดเวลาภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ ก็ย่อมกระทาได้ตามกรอบเวลาตามความตกลงดังกล่าว
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจาปี สมัยที่ ๑๐๔ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจาปี สมัยที่ ๑๐๔ ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งกาหนดจัดระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และผู้ติดตาม จานวน ๔ คน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล จานวน ๑๖ คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จานวน
๖ คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จานวน ๙ คน และรับทราบกรอบคากล่าวปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่าย
นายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓

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

๒. เห็นชอบให้ลงคะแนนเสียงรับรองร่างข้อแนะว่าด้วยเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบ
สู่แรงงานในเศรษฐกิจในระบบ เนื่องจากเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองแรงงานในเศรษฐกิจในระบบ ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ทั้งนี้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศเป็นหลัก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
อย่างเป็นทางการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งการเดินทางเยือนฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะประสบความสาเร็จในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารที่มีการพัฒนาขึ้น
ตามลาดับแล้ว ยังได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาและการทาประมงผิดกฎหมายในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดาเนินการต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้เข้าเยี่ยมคานับ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเข้าเยี่ยมคานับนาย เอิง เอ็ง เฮ็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกันทั้งด้านการฝึกศึกษา และด้านอื่น ๆ พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความมั่นคงของภูมิภาค อาทิ การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความรุนแรงในภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐ สิงคโปร์ได้เชิญรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม Shangri-la Dialogue ครั้งที่ ๑๔ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะใช้เวทีดังกล่าวสร้างความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ ต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ากาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญ จาเป็นต้องใช้ความพยายามและความอดทนของประชาชน
ภายในประเทศ และทุกประเทศควรให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนสาคัญ
ต่อความมั่นคงของภูมิภาคด้วย
๒. ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้เข้าเยี่ยมคานับ พลเอก รามิซาร์ด ราชูดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่าย
เห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศให้มีความแนบแน่นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
รวมทั้งจะร่วมสนับสนุนผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ๒ เรื่อง คือ การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจา และปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย รวมทั้งได้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the
Government of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Defence) โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึง
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการหารือร่วมกันในระดับยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนข่าวสารความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง วีดิทัศน์ภารกิจด้านการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบตามที่พ ลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
การต่างประเทศรายงานภารกิจด้านการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้
๑. วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายหยาง จิง มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยือนประเทศไทย
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ครบรอบ ๔๐ ปี ไทย-จีน โดยได้เข้าเยี่ยมคานับนายกรัฐมนตรีและหารือความร่วมมือด้านต่างๆ หลังจาก
นั้นได้เข้าเยี่ยมคานับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเชิญ
ร่วมงานนิทรรศการอาเซียน-จีน ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ได้เชิญมนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Expo เส้นทางสายไหมและงาน
๒๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

แสดงสินค้าประจาปีที่นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประเทศเกียรติยศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน
ของไทยในระดับนานาชาติ
๒. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้เดินทางไปเป็นประธานร่วมเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ สวนสาธารณะ
โยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อ การพัฒนา
การเกษตรและข้าวไทย นิทรรศการ “ข้าวกับชาวนา” และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บาบัดและฟื้นฟูผู้ป่วย
ยาเสพติดในโรงพยาบาลโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลและปรับปรุงอาคาร
ผู้ป่วยนอกให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และหลักสูตรฝึกอบรม หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิค
แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ทัง้ การปรับปรุงอาคารและการพัฒนาบุคลากร
๔. วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค
ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย และไทย ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นการแก้ไข
ปัญหาและแสดงความรับผิดชอบร่วมกันของภูมิภาค โดยจะนาผลการประชุมดังกล่าวมาจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพเชิญผู้แทนจาก ๑๗ ประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
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๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติของคณะทางานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานไทยที่ทางานที่เกาะอัมบนและเบนจิน่า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติของคณะทางานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานไทยที่ทางาน
ที่เกาะอัมบนและเบนจิน่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม-๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การพิสูจน์ทราบค้นหาคนไทย พิสูจน์ทราบแรงงานได้จานวนทั้งสิ้น ๑๖๕ คน เป็นคนไทย จานวน ๗๔ คน เมียนมา
จานวน ๖๖ คน กัมพูชา จานวน ๑๗ คน และลาว จานวน ๘ คน ในจานวนคนไทย ๗๔ คน เป็นแรงงานตกเรือ จานวน ๔๕ คน
และบนเรือไม่มีสังกัด จานวน ๒๙ คน โดยมีระยะเวลาที่ตกเรือเฉลี่ยประมาณ ๓-๑๐ ปี ยังคงเหลือแรงงานที่ตกเรือที่เกาะอัมบน
จานวน ๑๖ คน เกาะตวล จานวน ๗๖ คน
๒. การตรวจแรงงานในเรือประมง ตรวจแรงงานบนเรือ จานวน ๘๐ ลา ที่เกาะอัมบน จานวน ๗๓ ลา เกาะเบนจิน่า
จานวน ๗ ลา แรงงานทั้งหมด จานวน ๑,๔๖๖ คน เป็นคนไทย จานวน ๘๙๕ คน เมียนมา จานวน ๓๐๐ คน กัมพูชา จานวน
๒๔๗ คน ลาว จานวน ๒๑ คน และอินโดนีเซีย จานวน ๓ คน มีแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยสมาคมและบริษัทเอกชน
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จานวน ๓๕๙ คน จากการตรวจสอบไม่พบสภาพการถูกบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวงแรงงานแต่อย่างใด
๓. การพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิต ตรวจหลุมฝังศพ จานวน ๑๑๒ หลุม ที่เกาะอัมบน จานวน ๒๒ หลุม เกาะเบนจิน่า
จานวน ๙๐ หลุม ส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและไม่มีหลักฐานทางราชการ บางหลุมไม่มีป้ายชื่อหลุมศพ จึงยังไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องมีการพิสูจน์ทราบต่อไป
๔. การส่งกลับ ดาเนินการส่งกลับแรงงานไทยตกเรือและแรงงานบนเรือไม่มีสังกัด จานวน ๖๘ คน ในจานวนนี้
พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน ๖ คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพ ตาแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือ
ต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดาเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพ ตาแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดาเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ในสาขาช่างไฟฟ้าตามมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
เป็นสาขาอาชีพ ตาแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดาเนินการ
โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขอทาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขอทาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีความคืบหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานซึ่งเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุและประสานงาน
เพื่อการจัดระเบียบขอทานตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยศูนย์ได้จัดให้มีทีมปฏิบัติการ จานวน ๖ ทีม ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร ขอทานที่เข้าสู่การจัดระเบี ยบขอทานจะต้องผ่านการคัดกรอง และแบ่งการดาเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
ขอทานที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ขอทานต่างด้าว และขอทานไทย ซึ่งผลการดาเนินงานจัดระเบียบขอทานที่ผ่านมาในรอบ ๖ เดือน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า จานวนเฉลี่ยขอทานที่พบต่อวัน ต่อทีม ลดลงอย่างต่อ เนื่อง ทั้งขอทานไทยและขอทานต่างด้าว
โดยเฉพาะขอทานต่างด้าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนการจัดระเบียบขอทานในภูมิภาคได้มีนโยบายเน้นย้าให้คณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาขอทานทุกจังหวัดมีการจัดระเบียบขอทานอย่างต่อเนื่อง
๒. การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทานแบบครบวงจร “ธัญบุรีโมเดล” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ได้จัดทาโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการ พส. ร่วมใจ
พัฒนาฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งและขอทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ
สังคม สุขภาพและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมโครงการประกอบด้วยการปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงเป็ด ไก่ กบ การทาคอกหมูหลุม การเพาะปลูกผักสวนครัว การทาหัตถกรรม โดยระหว่างการเข้าร่วมโครงการ คนไร้ที่พึ่ง
และขอทานจะมีรายได้จากกิจกรรมตามโครงการ สาหรับผู้ผ่านการฟื้นฟูจากโครงการ จะได้รับโอกาสคืนสู่สังคมกลับไปอยู่ในครอบครัว
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถกลับสู่ครอบครัวได้จะได้รับโอกาสเข้าอยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเองที่ร่วมโครงการนาร่องและประกอบอาชีพตามที่
ได้รับการอบรมมา
๓. การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับบริจาคเงิน
จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ฟื้นฟู และพัฒนา
ศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทาน รวมทั้งส่งเสริมการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ระบบ รูปแบบและวิธีการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานอย่างครบวงจร
๔. การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสสังคมเพื่อ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” เป็นการแก้ปัญหาขอทาน
ที่ต้นเหตุจากพฤติกรรมการบริจาคของคนไทยที่เป็นผลให้ขอทานต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
๕. การจัดกิจกรรมกล่องรับบริจาค โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทากล่องรับบริจาค จานวน ๑๐๐ กล่อง
นาไปวางไว้ตามห้างสรรพสินค้า วัด และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง เพื่อเป็นการรองรับมาตรการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ในเรื่อง “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และยังเป็นการจัดหารายได้เข้ากองทุน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการให้ทาน
แก่สังคมไทย

๒๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๓.๓ พั ฒนาระบบการคุ้ มครองทางสั งคม พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ ด้ อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีดังกล่าว ให้หักลดหย่อน
ภาษีเท่าจานวนที่บริจาค หากกระทรวงการคลังพิจารณาว่าไม่กระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีมากนัก คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณา
ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ สองเท่าของจานวนที่บริจาคเช่นเดียวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ปัจจุบัน
สามารถน าไปหั ก ลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ ส องเท่ า ของที่ มี ก ารจ่ า ยจริ ง ไปพิ จ ารณา หากเห็ น ควรด าเนิ น การตามความเห็ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒๓๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการให้เพียงพอ
สาหรับเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาการขอทานครบวงจร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการขอทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือขอทานภายหลังการจัดระเบียบการแก้ไขปัญหา
การขอทานครบวงจรแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑.๑ การดาเนินการภายใต้แนวทางการดาเนินงาน ๓ ด้าน (3P) ประกอบด้วย ด้านนโยบาย (Policy) ด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ (Protection) และด้านการป้องกัน (Prevention) เช่น การผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน การประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ การส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง เป็นต้น
๑.๒ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานเพื่อเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุและประสานงาน
เพื่อจัดระเบียบขอทานตลอด ๒๔ ชั่วโมง สารวจ คัดกรอง และช่วยเหลือ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถิติ นโยบาย มาตรการ และ
แนวทางการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง โดยจากสถิติการจัดระเบียบขอทานช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า จานวนขอทานลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มขอทานต่างด้าว
๑.๓ การจัดตั้งทีมปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดกรอง โดยกรณีที่เข้าข่ายเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์จะประสานส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือตารวจ ส่วนกรณี
ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะประสานส่งต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อวิเคราะห์ปัญหารายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ จัดทา
แผนฟื้นฟูรายบุคคล และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองและพัฒนาทักษะอาชีพตามความสมัครใจ
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๑.๔ การดาเนินการแก้ไขปัญหานาร่องในพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรีโมเดล)
ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ การเตรียมความพร้อมบุคลากร และประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อฟื้นฟูพัฒนา และฝึกอาชีพ การจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” สนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูและเป็น
ทุนประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ รายรับ รายจ่าย และเงินทุนหมุนเวียน โดยจะขยายผลสู่สถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งมีกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานสาหรับเป็นทุนสนับสนุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
นาไปประกอบอาชีพ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการได้ทั้งในรูปแบบ
การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ รวมทั้งการรับซื้อผลผลิต การจ้างงาน การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และในระยะต่อไป
จะดาเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาการขอทาน พร้อมทั้งสร้างค่านิยมตาม
แนวคิดการให้ทานอย่างถูกวิธีและลดวิถีการขอทาน
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงานตารวจแห่งชาติ เร่งดาเนินการจัดหา
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับบุคคลไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทา
ความเข้าใจกับสาธารณชนให้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาการขอทานว่าเป็นการเชื่อมโยงถึงการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป
๓. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเร่งรัดการกาหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้าแนวลาคลองและ
ทางระบายน้า และจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณานาแนวทางการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ตามโครงการบ้านมั่นคง ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มาเป็นแนวทางในการดาเนินการ
ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปด้วย

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

๒๙
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๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และฉลองความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๘
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมทั้งการหารือทวิภาคีความร่วมมือทางวัฒนธรรม และการลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง ๒ ประเทศ มีสาระความร่วมมือ ๑๕ ข้อ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนและจัดกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ด้านการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ทัศนศิลป์ หอสมุด จดหมายเหตุ สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ โบราณคดี
๒. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล ในโอกาส
ที่นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีสาระความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ
รวมถึงการจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทยในรัสเซีย” และ “วันวัฒนธรรมรัสเซียในไทย” ในปี ๒๕๖๐ เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย
๓. การต้อนรับรัฐมนตรีกากับการบริหารกิจการศาสนาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Minister of the State
Administration for Religious Affairs) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-จีน ที่มีมาช้านาน โดยมีพัฒนาการความสัมพันธ์มากขึ้นในทุกระดับ
๔. การเชิญทู ตานุทูต และคู่ สมรสเข้าร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไ ทย เมื่ อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘
ณ วัดปทุมวนารามวรวิหาร เพื่อเรียนรู้และร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย
๕. การร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาล Bangla New Year 1422 ประจาปี ๒๕๕๘ ณ เมืองธากา สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการหารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมของทั้ง ๒ ประเทศถึงความเป็นไปได้ในการจัดทาข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว
๖. การเชิญทูตานุทูตร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
๗. การจัดการประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีศิลปินและนักเขียน จานวน ๒๐๐ คน จาก ๑๓ ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องวรรณกรรมของแต่ละประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกาหนดให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลักที่ร่วมประสานการปฏิบัติภารกิจ
ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕ โดยมีวงเงินในเบื้องต้น รวม ๑๗.๕ ล้านบาท ต่อปี
(ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖)
๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการสนับสนุนงบประมาณให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่ออุดหนุนแก่มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ปีละ ๑๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการดูแล
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากเดิม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เป็น ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕ (ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
๓. เห็นชอบให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงาน
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดที่มีศักยภาพและดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่แล้ว ร่วมสมทบ
ทุน การศึ ก ษาในโครงการทุ นการศึ กษาสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร ต่อ ไปทุ กปี ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕

๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุก ช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

๓๑
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๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี
เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่าตะกั่วป่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่า
ตะกั่วป่า เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ
เมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาและจัดทา
รายละเอียดเพื่อดาเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ เกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางและกรอบเวลา
ให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนงาน/โครงการได้ การออกประกาศและระเบียบเพื่อใช้บังคับในเขตเมืองเก่า
ดังกล่าวควรสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้มีโอกาสกาหนดแนวทางดาเนินการอนุรักษ์และ
พัฒนาของตนเองภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินการอนุรักษ์และพัฒนามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนและหน่วยงานในระดับ
พื้นที่หรือท้องถิ่นเพื่อให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าดังกล่าว
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๒




  

   
 

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

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ (๑) นโยบายการตรวจสุขภาพ
ที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน (๒) เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย (๓) แผนยุทธศาสตร์ร่วม
แห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน (๔) แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ (๕) ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน (๖) การกากับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๗) การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม และ
(๘) ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
๑.๒ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง (๒) การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจ
การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (๓) การกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในประชาชน (๔) การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคาม
สุขภาพคนไทย และ (๕) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวตามอานาจหน้าที่ ตามลาดับ
ความสาคัญเร่งด่วน โดยให้ยึดหลัก (๑) นโยบายของรัฐบาล (๒) กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
และ (๓) งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกาหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกาหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเพื่อสร้างความตระหนักของสังคมและหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข
จะเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย
๑.๑ กาหนดนโยบายส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และมีส่วนร่วมดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
๑.๒ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน และร่วมแก้ไขหรือลดปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และประเทศ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาแต่ละปี
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย ตลอดจนชุมชนในการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ และการจัดสภาพแวดล้อม ดูแลชุมชนและที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
๑.๔ ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสานึกและความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการร่วมดูแล
อนามัยสิ่งแวดล้อม และร่วมกันเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”
ของทุกปีโดยพร้อมเพรียงกัน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าการดาเนินงานด้านพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวม ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านคุณภาพอากาศ ด้านน้า การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรการทางกฎหมายด้านขยะมูลฝอยและแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การรายงานผล
และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน คือ ด้านคุณภาพอากาศ ด้านน้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย ด้านการดาเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด
มลพิษทางอากาศในบรรยากาศของพื้นที่เสี่ยงในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่มีฝุ่นละออง สารเบนซีน และสาร ๑,๓-บิวตาไดอีนในบรรยากาศ
เกินค่ามาตรฐาน การเข้าถึงน้าบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอของครัวเรือนไทยและคุณภาพน้าบริโภค ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครัวเรือน
มีน้าบริโภคอุปโภคเพียงพอตลอดปีร้อยละ ๙๙.๕๕ การพัฒนาสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีการดาเนิน
โครงการพัฒนาตลาดและโครงการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้าอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มีสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ ๘๐ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ ๒๓.๕๗ นาไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๒๑.๓๕ มูลฝอย
ติดเชื้อถูกกาจัดในเตาเผาร้อยละ ๗๘.๗๕ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๘
แต่การนาไปใช้ประโยชน์ลดลงเหลือร้อยละ ๑๙ และมูลฝอยติดเชื้อถูกกาจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมลดลงเหลือร้อยละ ๗๕
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๖ ด้านเพิ่มขึ้น ด้านส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการดาเนินการโครงการส่งเสริม
พฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ รณรงค์การคัดแยกขยะ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีการดาเนินงาน
ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยง
การดาเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีงานวิจัยและ
องค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง พบว่า ภาคเหนือ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการสุขาภิบาล
และด้านขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ภาคกลาง มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการสุขาภิบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการสุขาภิบาล และด้านขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และภาคใต้ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการสุขาภิบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจาปี ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๗ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานกรรมการ สสส. เสนอ โดยสาระสาคัญรายงานดังกล่าว ประกอบด้วย
๑.๑ ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย (๑) ควบคุมการบริโภคยาสูบ (ขยายภาพคาเตือนบนซองบุหรี่
ร้อยละ ๘๕) (๒) ขับเคลื่อนกฎหมายห้ ามขาย-ห้า มดื่ม บนรถไฟ (๓) ร่วมสร้างมาตรการองค์ กรเพื่อความปลอดภั ยทางถนน
(๔) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (๕) ต้นแบบรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อการเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียม (๖) ต้นแบบตาบลสุขภาวะ : มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข (๗) พัฒนาแผนนโยบายระดับชาติเพื่อป้องกันความพิการ
๓๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

แต่กาเนิด (๘) นวัตกรรมเครื่องมือวัดความสุข : HAPPINOMETER (๙) สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (๑๐) พลเมืองตื่นรู้เท่าทันสื่อ
(๑๑) พัฒนาพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ (๑๒) นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาวะ (๑๓) ตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ :
เด็กไทยแก้มใส และ (๑๔) ต้นแบบการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในเวทีโลก
๑.๒ การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สสส. มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ รวม ๔,๘๗๔.๘ ล้านบาท จาแนกการใช้จ่ายงบประมาณเป็น ๒ ส่วน คือ เบิกจ่ายทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ รวมค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ จานวน ๔,๐๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๕๙๘.๖ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สานักงาน จานวน ๒๗๖.๒ ล้านบาท
๒. ให้ สสส. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน สสส. คณะอนุกรรมการกากับดูแล
การตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นควรทบทวนทิศทางและเป้าหมายทั้ง ๑๐ เป้าหมาย โดยวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อค้นหาช่องว่างในส่วนต่าง ๆ ที่ต้องพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางของชาติ รวมทั้งควรวิเคราะห์และเน้นการขยายการดาเนินงาน
ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมและเสริมพลังกันอย่างชัดเจนมากขึ้น และควรเพิ่มการบูรณาการทั้งภายในแผนระหว่างแผน
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านข้อมูล ด้านเป้าหมาย ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านการดาเนินงาน ด้านการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการหนุนเสริม
ซึ่งกันและกันและลดความทับซ้อนของทรัพยากรที่ใช้ดาเนินงาน ตลอดจนควรเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลผลงานทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อย่างเป็นมาตรฐาน เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการดาเนิ น งานตามแผนอ านวยความสะดวกและปลอดภัย รองรั บการเดิ น ทางของประชาชนช่ วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนอานวยความสะดวกและปลอดภัย
รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑๑ วัน ประกอบด้วย
การให้บริการและอานวยความสะดวกในการเดินทาง การดาเนินงานด้ านความปลอดภัย และสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ดาเนินการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้
จากสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ เมษายน
๒๕๕๘ พบว่า มีผู้เสียชีวิต ๒๖๒ คน รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ ๒๐ ครั้ง เสียชีวิต ๑๐ คน และรถไฟเกิดอุบัติเหตุ ๓ ครั้ง
ไม่มีผู้เสียชีวิต จึงเห็นสมควรดาเนินการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะและรถตู้โดยสาร
๓. การบังคับใช้กฎหมายและการกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดทั้งช่วงเทศกาลและช่วงวันปกติ รวมทั้งการปลูกฝัง
ค่านิยมการขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรตั้งแต่ในระดับเยาวชน
๔. การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบารุง หรือพัฒนาทางกายภาพของโครงข่ายคมนาคมอย่างต่อเนื่อง
๕. การกวดขันพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกรณีพิเศษ และควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕

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

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

๓๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ




     
  

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

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑.๑ เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑ จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑ แต่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ร้อยละ ๐.๑ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในภาวะทรงตัว และดัชนีปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ ๒.๓
๑.๒ เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขยายตัวดีขึ้น ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๓.๖ จานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงร้อยละ ๒๙.๖ แต่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ ๓.๘
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๐.๕ และการลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่อเนื่อง
๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับต่า ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่
การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง สัดส่วนหนี้สาธารณะ GDP ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง
๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ ๒.๘ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (รวมตั๋วแลกเงิน)
ขยายตัวร้อยละ ๕.๐ ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๒.๕๗ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ ๐.๕ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ปิดที่ ๑,๕๘๗.๐ จุด ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี (ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปีเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเอเชีย ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศ
สาคัญ ๆ ท่ามกลางการลดลงของแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ยังคงดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่าง
ต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ที่ให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย" (Command Center for Combating Illegal Fishing) เรียกโดยย่อว่า ศปมผ. (CCCIF) เป็น
ศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ ศปมผ. ทั้งนี้ หากจะมีการดาเนินการตาม
ข้อ ๑๗ ของคาสั่งดังกล่าวที่ผู้บัญชาการ ศปมผ. มีอานาจสั่งย้ายหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิกเฉยหรือละเลย
ไม่กระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ตามคาสั่งนี้ได้ทันที นั้น จะต้องมีรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามลาดับชั้น
และการสั่งการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่อง การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
ด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ในการประชุ ม คณะกรรมการรั ฐ มนตรี ด้ า นเศรษฐกิ จ มี เ รื่ อ งพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น
ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งประเทศด้า นแรงงานค่ อ นข้ า งมาก จึ งเห็ น ชอบให้เ ชิ ญ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจครั้งต่อ ๆ ไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดาเนินงาน (Road Map) ด้านข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อสังเกตตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดาเนินงาน (Road Map) ด้านข้าว ให้เน้น
การดาเนินโครงการในระยะสั้น ๑-๒ ปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนพิจารณาดาเนินการในระยะต่อไป โดยให้พิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ในการดาเนินมาตรการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เห็นควรให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร
แต่ละชนิดพันธุ์พืช โดยให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มดังกล่าวด้วย เพื่อให้รัฐบาลสามารถอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคา
ประหยัดได้โดยตรงและเป็นธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ควรเร่งดาเนินการโดยประสานขอความร่วมมือ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูการผลิต
๑.๒ ในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในการทาการเกษตร เช่น รถไถ รถเกี่ยว เพื่อการเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตในชุมชน มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกระทรวงกลาโหมดาเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีนิคมสหกรณ์
นอกจากนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทาแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนประเทศได้
๑.๓ การให้ สิ น เชื่ อ แก่ ส หกรณ์ เ พื่ อ รั บ ซื้ อ ข้ า วในฤดู ก ารผลิ ต มอบหมายให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ไปพิจารณากาหนดเป้าหมายในการรับซื้อให้ชัดเจน
๒. ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้จัดทาแผนปฏิบัติ การที่จะดาเนินการในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ๑ ปี
และ ๒ ปี ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกาหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้เกษตรกร (การเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่ อขอความเห็ นชอบในหลั กการก าหนดกรอบงบประมาณให้ กฟก. จั ดทาแผนเพื่ อขออนุมั ติใช้
งบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟก. แล้วเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้แก่
เกษตรกร)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาเรื่อง การกาหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้เกษตรกร แล้ว มีมติมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล )
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เร่งรัดการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้นาความเห็นของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการนางบประมาณ
คงเหลื อจากโครงการปรับ โครงสร้ างหนี้ และฟื้ นฟู อาชีพ เกษตรกรส่ งคลัง และเร่ งด าเนิน การตรวจสอบข้อ เท็ จจริงในเรื่ องนี้
แล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป มาประกอบการดาเนินการ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๓๘ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) ตามที่
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. พื้นที่ที่ทาการในปัจจุบันของศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า หรือ G-point ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล มีจากัด
พื้นที่ไม่อยู่ในตาแหน่งที่โดดเด่นและเหมาะสมเพียงพอในการติดต่อและภาพลักษณ์ด้านการลงทุน สกท . จึงเห็นควรใช้พื้นที่
ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One START One Stop Investment Center : OSOS) ที่มีอยู่เดิม ที่ชั้น ๑๘ อาคาร
จัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน
๒. ศูนย์ OSOS จะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ (๑) การบริการให้คาปรึกษา
คาแนะนา ข้อมูลและข่าวสาร (๒) การบริการอนุมัติ /อนุญาต/รับรองเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ และ (๓) การบริการรับเรื่อง
ส่งต่อ และติดตามผล ทั้งนี้ การให้บริการของศูนย์ OSOS เมื่อขยายขอบเขตการให้บริการแล้ว จะสามารถให้ข้อมูลด้านการลงทุน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม ๓๘ หน่วยงาน/องค์กร โดยเป็นภาครัฐ จาก ๑๔ กระทรวง ๒๙ หน่วยงาน และ
ภาคเอกชน จาก ๙ องค์กร สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า นอกจากนี้
ศูนย์ OSOS อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงบริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน เพื่อเป้าหมาย SMART THAILAND :
ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย (ทั่วโลก) ทุกเวลา
๓. สกท. มีเป้าหมายในการเปิดตัวการบริการใหม่ของศูนย์ OSOS ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยจะต้องเตรียมการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ OSOS ที่ขยายขอบข่ายการให้บริการเพิ่มเติม และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส่วนการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดทารายชื่อผู้รับผิดชอบในการรับ -ส่งเอกสาร และจัดเจ้าหน้าที่มาประจาการเพิ่มเติม เฉพาะสานักงาน
ประกันสังคม (อาจจะกาหนดเฉพาะบางวันทาการ) และจัดส่งวิทยากรมาทาการฝึกอบรม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ Single Window เรื่อง การอนุญาตเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทางานสาหรับผู้ชานาญการจาก
ต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนิ น การตามประเด็ นส าคัญ ตามมติ ค ณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ และข้อ สั่ งการของหั วหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามประเด็นสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ประเด็นเรื่องที่เป็นหลักการ ได้แก่
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่าย จานวน ๗,๘๒๕.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๔
ของงบประมาณที่ได้รับ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๕๕) ที่สานักงบประมาณกาหนด และรายจ่ายลงทุน ๑๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙
ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๕๕)
๑.๒ การเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การประชุมผู้นาอาเซียน
การจัดตั้งคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน และการจาแนกมาตรการที่มิใช่ภาษีตามระบบของ UNCTAD ปี ๒๐๑๒ การเจรจาภายใต้
กรอบการจัดทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) : อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ฮ่องกง ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-จีน และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP) การประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) การเจรจาภายใต้กรอบองค์การ
การค้าโลก (WTO) การหารือทวิภาคี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน แคนาดา ออสเตรเลีย ปากีสถาน เมียนมา ลาว และอินเดีย
๒. ประเด็นเรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการสาคัญเร่งด่วน ได้แก่
๒.๑ การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว โดยการระบายข้าว การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปี ๒๕๕๗/๕๘ และการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๗/๕๘ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศ
๒.๒ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่กาลังออกตามฤดูกาล โดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือระดับจังหวัด
ดูแลผลผลิตที่ออกตามฤดูกาล

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๙

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

๒.๓ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ ส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ สร้างระบบการบริหาร
จัดการที่ดีให้แก่สานักงานบัญชี และการสร้างโอกาสการตลาดและการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ
โดยดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา
เอาเปรียบผู้บริโภค และการลดภาระค่าครองชีพประชาชน
๔. ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมและขยายการค้าชายแดน และการส่งเสริม
เกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๐.๓ จากไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๘ (QoQ_SA)
๑.๑ ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการ
โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ ๒.๔ เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ การใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายค่าซื้ อสินค้าและบริการสุทธิที่ขยายตัว
ร้อยละ ๑๔.๗ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๕ อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๗ (ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๒๓.๐) การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๑๐.๗ ปรับตัวดีขึ้น ทั้งการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
อยู่ในระดับสูงกว่า ๕๐ (ระดับที่นักธุรกิจเริ่มขยายการลงทุน) เป็นครั้งแรกในรอบ ๗ ไตรมาส โดยอยู่ที่ระดับ ๕๐.๕ สูงกว่าระดับ ๔๘.๘
ในไตรมาสก่อนหน้า
๑.๒ ด้านการต่างประเทศ การส่งออกสินค้ามีมูลค่า ๕๒,๙๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๔.๓ โดยปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ ๒.๖ และราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ ๑.๘ มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังชะลอตัว
การแข็งค่าของเงินบาท ราคาสินค้าส่งออกลดลงตามราคาน้ามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก รวมทั้งการตัดสิทธิพิเศษ
ทางการค้า (GSP) ในสินค้าส่งออกของไทยไปยังยุโรป
๑.๓ ด้านการผลิต ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขาการก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ที่ขยายตัวสูงขึ้น รวมทั้งสาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเร่งขึ้น โดยสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ ๒๕.๔
เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๑.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวสูงร้อยละ ๑๓.๕ ตามสถานการณ์
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งทั้งจานวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๒.๓ เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ ๑.๔ ในไตรมาสก่อนหน้า อุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
หลอดอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี
๑.๔ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่าร้อยละ ๐.๙ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเท่ากับร้อยละ -๐.๕ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๓๒๕,๗๕๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๖ ของ GDP
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๘ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๐.๒ การบริโภคของครัวเรือน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๓ และร้อยละ ๖.๒ ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ (-๐.๓)-๐.๗ และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๓.๙ ของ GDP

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๐ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ โดยมีการปรับปรุงถ้อยคาและวรรคตอนในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามแบบร่างกฎหมาย พร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมชื่อแผนงานในมาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ ของธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) จากเดิม แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ เป็น แผนงานดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้าง
มูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๕๐ คน โดยกาหนดกรรมาธิการในสัดส่วนฝ่ายบริหาร จานวน ๑๐ คน ประกอบด้วยผู้แทน
คณะรัฐมนตรี และข้าราชการประจา และกรรมาธิการในสัดส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนที่เหลือ จานวน ๔๐ คน จะมีการคัดเลือก
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมต่อไป ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสานักงบประมาณ
ร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรก
ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
๑. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจาแนกตามส่วนราชการ พร้อมทั้ง
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งในมิติของกลุ่มของประชากรที่เป็นเป้าหมายของงบประมาณ ช่วงเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณและ
จานวนงบประมาณที่จาแนกรายกิจกรรม
๒. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยจาแนกตามส่วนราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้ น ๒,๐๓๗,๘๘๐ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
และเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๑๓๗,๑๖๘ ล้านบาท
๒. ให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี เ จ้ า สั งกั ด ก ากั บ ดู แ ลให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงา นอื่ น และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณี
ทีม่ ีความจาเป็นต้องดาเนินการตามโครงการ/รายการเดิม พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐรวบรวมนาเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๑

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

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด้วย
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จานวน ๒๐ กิจการ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้เอกชน
มีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) จานวน ๖ กิจการ และกลุ่มที่ ๒ กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in)
จานวน ๑๔ กิจการ โดยมีประมาณมูลค่าการลงทุนในกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ มีมูลค่ารวมประมาณ
๑.๔๑ ล้านล้านบาท เพื่อคณะกรรมการนโยบายฯ จะได้ดาเนินการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๑.๒ รับทราบการจัดทารายการโครงการ (Project Pipeline) ในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๒ จานวน ๖๕ โครงการ เพื่อคณะกรรมการนโยบายฯ กากับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามแผนงานโครงการต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายฯ รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและรูปแบบการให้ เอกชน
ร่วมลงทุน การพัฒนาระบบโครงข่ายในภาพรวมและการให้เอกชนร่วมลงทุนในแต่ละช่วงของการพัฒนา (Phase) ในคราวเดียวกัน
เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินโครงการจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกิจการนั้น ๆ และการเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนและแยกประเภทโครงการที่ดาเนินการตามขอบเขตและ
ระยะเวลา การสร้างความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของประเทศโดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาและการดาเนินโครงการสามารถ
สร้างองค์ความรู้ และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ผู้เกี่ยวข้องในประเทศอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้
ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถเสนอโครงการที่เห็นสมควรให้เ อกชนร่วมลงทุนในกิจ การของรัฐเพิ่มเติมได้ตามความเหมา ะสม
การประชาสัมพันธ์ให้แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เป็นที่แพร่หลายในสังคมเพื่อดึงดูดให้เอกชนสนใจเข้ามาร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐมากขึ้น รวมทั้งกาหนดแนวทางการติดตาม กากับ ดูแลโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
ต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการนโยบายฯ ปรับกรอบระยะเวลาของแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) และพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐในโครงการเชิงสังคมเพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วย

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ในแปลงที่ดิน
ที่ผ่านความเห็นชอบการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด
(จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด) โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศลกาหนดไว้ รวมจานวน ๔๒๙ แปลง เนื้อที่ ๑,๑๘๘-๐-๓๗ ไร่ ในอัตราไร่ละ ๓๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๘,๐๑๘,๙๖๐ บาท
ตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการทาประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ
ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวจานวน ๓๘,๐๑๘,๙๖๐ บาท ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
๔๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน และขอทาความตกลงกันในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการกากับดูแลการจ่ายเงินทั้ง ๓ จังหวัด เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการจ่ายเงินและจานวน
เงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ และจานวนเงินค่าชดเชย เพื่อให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบ
ร่องรอยการทาประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบฯ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ
๓. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลประสานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หน่วยงานทหารในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย (ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ) เพื่อเข้าร่วมกากับดูแลและตรวจสอบการจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าว
ให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วย
๔. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ที่เห็นควรดาเนินการอย่างโปร่งใสให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศลสามารถยุติลงได้โดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง เทศกาลผักผลไม้คุณภาพ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) รายงานว่า สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ”
ระหว่างวันที่ ๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้
ได้มีพื้นที่จัดแสดงและจาหน่ายผักผลไม้ ซึ่ง จะเป็นช่องทางสาคัญในการเชื่อมโยงตลาดจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจน
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าผักผลไม้ไทย เพิ่มรายได้และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่เกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยหลังจาก
ที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ แล้วมีผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน
และ ซื้อสินค้าเป็นจานวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถสร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้าได้ประมาณ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้อีกเป็นจานวนมาก ภายในงานมีผักและผลไม้จากแหล่งผลิตผั กและผลไม้
คุณภาพทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิ ส้มโอ จากจังหวัดชัยนาท มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์จากจังหวัดเชียงใหม่ เงาะ สละ
ทุเรียนจากจังหวัดระยอง ผักปลอดสารพิษจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้
ชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารชื่อดังที่เข้าร่วมจาหน่ายอาหารราคาประหยัด รวมทั้งร้านจาหน่าย “ต้นกล้ามะนาว” จาก
สวนเพชรเกษตร ซึ่งจาหน่ายในราคาเพียงต้นละ ๑๕๐ บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปลูกพืชผักผลไม้เพื่อการบริโภค
ในครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดบูทให้คาปรึกษาและคาแนะนาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการวางแผนการลงทุนอีกด้วย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง
ในการดาเนินการจัดตลาดในลักษณะเดียวกันนี้ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีพื้นที่
จัดแสดงและจาหน่ายสินค้านาเสนอสินค้าดีมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและสามารถจาหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม
รวมทั้งส่งเสริมให้มีร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าราคาถูกในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เช่น ร้านจาหน่ายสินค้า /อาหาร ในสถานที่ราชการ
บริเวณสถานีขนส่ง ท่าเรือ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้บริโภคสินค้าราคาถูก และเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จ่ายเงินชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จ่ายเงิน
ชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการโครงการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับบัญชีเงินฝาก การจัดทาเอกสารและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ให้แก่เกษตรกร จานวน ๓,๖๐๒,๖๔๖ ราย โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เห็นควร
พิจารณาอนุมัติรายละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๔๓,๒๓๑,๗๕๒ บาท เนื่องจาก ธ.ก.ส. มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการดาเนินโครงการอยู่แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชานาญ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริม
การเกษตรนั้น ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง ในการดาเนินโครงการรัฐในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เนื่องจากขณะนี้
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จึงเห็นสมควรให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. พิจารณาดาเนินการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขั้นของการแปรญัตติตามปฏิทินงบประมาณก่อน หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามมาตรการดังกล่าว
๒. ให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าว
ในส่วนที่เหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไปด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการดาเนินงานตามกรอบระยะเวลา (Time Frame) การดาเนินการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และใช้เวลาก่อสร้างรวม ๑๘ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จนถึง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในลักษณะเป็นสะพานยกสูง
เหนือระดับน้าท่วมสูงสุด โดยใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) การชมทัศนียภาพริมแม่น้าเจ้าพระยา
การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกาลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ รวมทั้งการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมเจ้าท่า สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมที่ดิน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร
และกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเหมาะสมและจัดทารายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างเพื่อกาหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณในการดาเนินงาน โดยจัดทาเป็นแผนการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา และกรอบวงเงินที่จะใช้ในแต่ละระยะ
ซึ่งในระยะแรกให้สามารถดาเนินการได้ภายใน ๑ ปี และให้คานึงว่าการจัดทาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอเนกประสงค์เพื่ อใช้
เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) เท่านั้น จึงไม่จาเป็นต้องออกแบบเพื่อรองรับการสัญจรของรถประเภทอื่น
รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่สาหรับการชมทัศนียภาพริมแม่น้าเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกาลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ และนันทนาการ ทั้งนี้ ให้ออกแบบพื้นที่บริเวณสถานที่สาคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร เป็นต้น เพื่อการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานต่าง ๆ ด้วย แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาโครงการอื่น เช่น สะพานปลากรุงเทพ อู่เรือกรุงเทพ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อร่วมงาน Arabian Travel Market 2015 (ATM 2015) ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมงาน ATM 2015 เพื่อร่วมพบปะกับผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเกียรติในการจัดงาน Discover Thainess 2015 Networking Lunch เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โดยเชิญสื่อมวลชน ผู้บริหารบริษัทนาเที่ยว และตัวแทนสายการบิน เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้ย้าความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย (Discover
Thainess) อย่างเป็นทางการในตลาดตะวันออกกลาง และการเป็น Muslim Friendly Destination ของประเทศไทย นอกจากนี้
ยังได้พบปะกลุ่ม Young Designer และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (University of Sharjah และ American
University in Emirates) ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Academy III ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ชุมชนคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นัดหมายหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน Etihad Airways
และ Emirates Airline สายการบินยักษ์ใหญ่ของตลาดตะวันออกกลาง เพื่อหารือแนวทางขยายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยในตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลาง โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดความสนใจพิเศษ (Niche Market) เช่น ตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Golf, Honeymoon, Youth Tourism (Thailand Academy project) รวมทั้งการทา Joint Promotion
และสอบถามความเป็นไปได้ในการเพิ่มเที่ยวบินหรือเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ ๆ เข้าประเทศไทย เช่น อาบูดาบี-เชียงใหม่ หรือ ดูไบเชียงใหม่ เป็นต้น
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พบปะกับผู้บริหารของ Reed Travel Exhibitions ซึ่งเป็น
ผู้จัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่สาคัญ โดยหารือถึงแนวทางการทางานร่วมกัน รวมถึงโอกาสที่จะจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศไทยในอนาคต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเติบโตจนเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งในสิบของโลก ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่เดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนิยม
เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากประเทศต่ าง ๆ และมีแนวโน้ม
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทยยกเว้นการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย
จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบางราย
เสนอค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายในรูปแบบซื้อบริการนาเที่ยวเสริมและนาเที่ยวในราคาที่ต่ากว่าต้นทุนที่เรียกว่า
ทัวร์ศูนย์เหรียญ สาหรับปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ได้เกิดเพียงในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เท่านั้น แต่เกิดได้กับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เนื่องจากนักท่องเที่ยวเหล่านั้นยังไม่ทราบ
และไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ จัดทาคู่มือ “Useful Tips for a Happy Holiday in Thailand” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของไทยแจกจ่ายผ่านหลายช่องทางสาคัญ อาทิ สถานทูต สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ศูนย์การค้า และโรงแรมต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้รับทราบ
๑.๒ ออกตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวและตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์
ตามแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
๑.๓ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์เกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทาและไม่ควรทา หรือ Do and Don’t
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๕

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

๑.๔ จัดอาสาสมัครนักท่องเที่ยวใน ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี และภูเก็ต
เพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ จัดอบรมสร้างเครือข่ายแก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวมัคคุเทศก์ โดยจัดให้มีการสร้างเครือข่ายสอดส่อง
ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
๑.๖ ดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจนาเที่ยวโดยให้คนไทยเป็นตัวแทน (nominee) ร่วมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากนักท่องเที่ยวพบ
ปัญหาสามารถโทรแจ้งสายด่วนตารวจท่องเที่ยว ๑๑๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดาเนินการ
๒.๑ จัดให้มีสถานที่จอดรถโดยสารท่องเที่ยวบริเวณชานเมืองเพื่อแก้ปัญหาการจราจร และโบราณสถานชารุด
เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนของรถโดยสาร และจัดให้มีรถโดยสารขนาดเล็กรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงานแก่ประชาชนที่อยู่ในท้องที่นั้น ๆ ด้วย
๒.๒ รณรงค์และผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมาตรฐานห้องน้าสะอาด ปลอดภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
๒.๓ พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ที่ได้จากการจาหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลบริเวณโดยรอบโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย
๓. โดยที่ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวประสบปัญหาสาคัญ คือ การขาดแคลนมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และมีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ จึงเห็นควรให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาแล้วและยังไม่มีงานทาเป็นเป้าหมายแรก และกลุ่มผู้ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
เพื่อพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพต่อไป และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการภายในเดือนกันยายน
๒๕๕๘
๔. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น
ให้เป็นอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการให้บริการและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยเพิ่มทางเลือก
อีกทางหนึ่งให้รัฐสามารถบริหารจัดการปิโตรเลียมได้ทั้งระบบสัมปทานหรือระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และการปรับปรุงเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพื่อใช้บังคับแก่บริษัทซึ่งได้ทาสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กระทรวงพลังงานควรหารือในรายละเอียดร่วมกับ
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ
๔๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากผู้ที่ได้รับสัมปทานอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการนาบทบัญญัติซึ่งใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้ทาสัญญา
แบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียมาใช้บังคับแก่บริษัทที่ได้ทาสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกระทรวงพลังงานโดยอนุโลม
และการกาหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมสาหรับบริษัทที่ ได้ทาสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับกระทรวงพลังงาน มีรายละเอียดที่ต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการกาหนดอัตราการจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐ
จากการให้สิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมจะต้องคานึงถึงผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เอกชนจะได้รับ ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อการดึงดูดให้เอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการปิโตรเลียม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจกับภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการยื่นคาขอสิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมสาหรับแปลงสารวจบนบก และในทะเลอ่าวไทยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกาหนดราคาโอน
ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกาหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (Transfer Pricing)] ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการแก้ ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน โดย
ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจในการปรับปรุงรายได้และรายจ่าย รวมทั้งกาหนดอายุความในการขอคืน และกาหนดให้บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันยื่นเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมสรรพากรเร่งออกกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
รวมทั้งหลักการ วิธีการและเงื่อนไขในการคานวณราคาตามวิธีการคานวณราคาโอนขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา หรือ OECD ที่กาหนดไว้ใน Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานมีหลักเกณฑ์สากลรองรับอานาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการให้มีกฎหมายที่รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
ว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษี
สรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ไว้ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และสานักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่รัฐใช้ในการควบคุมการบริโภคและจากัดการเข้าถึง
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บทนิยามของสินค้าในบางผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาปรับเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กรณีของผลิตภัณฑ์ยาสูบควรครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ อื่นที่มีสารเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ มอระกู่หรือบารากุ กรณีสินค้ารถยนต์ควรพิจารณากาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ในการจัดเก็บ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๗

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

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป การแก้ไขข้อความของบทนิยามคาว่า “ราคาขายปลีก” โดยตัดคาว่า
“ตรง” ออกจากคาว่า “ขายตรง” เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นการสื่อความหมายที่ชัดเจนของคานิยาม กรณีสินค้าที่มีโครงสร้าง
พิกัดอัตราภาษีซ้าซ้อนควรพิจารณากาหนดให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกที่สามารถชาระภาษีในอัตราเต็มได้ทันที โดยสามารถได้รับ
คืนภาษีที่ชาระไว้เกินได้ในภายหลัง และการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการบังคับใช้กฎหมายให้พร้อมรองรับเมื่อกฎหมาย
มีผลบังคับใช้ เช่น การสร้างความเข้าใจในประมวลกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน การมีระบบควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่ง
ร่างพระราชบัญญัติฯ และร่างประมวลกฎหมายฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
ในกรอบวงเงิน ๒๖,๐๐๗.๒๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
โดยดาเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น และให้สานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณรายปี และหรือกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้าประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ รฟท. ดาเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ เห็นสมควรให้ความเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๓๙ (๔) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ รฟท.
เร่งเสนอโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทันทีเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถเพิ่มความจุทางของรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๕ และมอบหมายให้สานักงบประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินลงทุนของโครงการ
ในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป โดยคานึงถึงความพร้อมของกรอบวงเงินงบประมาณประจาปี การบริหารหนี้สาธารณะ และ
การรักษาวินัยทางการคลังของประเทศในภาพรวม ไปพิจารณาดาเนินการ
๓. ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ที่เห็นควรให้ รฟท. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมโครงการดั งกล่าวอย่า งเคร่งครัด และให้กระทรวงคมนาคมกากับดู แลการปฏิบั ติงานของ รฟท . ด้วย นอกจากนี้
ในการดาเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องเรียบร้อยก่อนผูกพันสัญญา และไม่มีปัญหา เช่น การไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ให้บริษัทคู่สัญญาทันตามระยะเวลาที่กาหนด การออกแบบแบบรูปรายการไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสาร จึงทาให้ต้องออกแบบแบบรูปรายการเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
และขยายระยะเวลาออกไปอีก ไปประกอบการดาเนินการด้วย

๔๘ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ
สิ่งปลูกสร้างประกอบสานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมศุลกากรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่หมดความจาเป็นแล้ว มาดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้รับจ้างมีแผนที่จะส่งมอบงานงวดที่ ๑๕-๒๒ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๑๖๑,๔๕๙,๐๖๒.๗๒ บาท ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ก็เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยให้กรมศุลกากรดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และขอทาความตกลงในรายละเอียดกับ
สานักงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยดาเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึงบริหาร
และประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนรวม ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่า-ขั้นสูง ได้แก่
๑.๒.๑ อัตราค่าภาระขั้นต่า ๑,๕๔๕ บาท ประกอบด้วย อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้า ในอัตราขั้นต่ า
๗๑๕ บาทต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมเคลื่อนย้ายตู้ สินค้าระหว่างท่าในอัตราขั้นต่า ๘๓๐ บาท
ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ
๑.๒.๒ อัตราค่าภาระขั้นสู ง ๓,๑๘๐ บาท ประกอบด้ วย อั ตราค่า ภาระยกขนตู้ สินค้า ในอัตราขั้นสู ง
๒,๐๑๐ บาทต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างท่าในอัตราขั้นสูง ๑,๑๗๐ บาท
ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ
โดยใช้อัตราค่าภาระขั้นต่าที่กาหนด (๑,๕๔๕ บาทต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ) เป็นอัตราค่าภาระ
เมื่อเริ่มดาเนินการ และให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถปรับลดอัตราค่าภาระในการให้บริการลงได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของอัตราค่าภาระขั้นต่าที่กาหนด
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ที่เห็นควรคานึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของขนาดตู้สินค้าและอัตราค่าภาระในการให้บริการที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต และเห็นควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และเห็นควรให้ความสาคัญรายงานจาก
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินโครงการหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชน
ที่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ สาหรับกรณีการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่อาจเข้าข่ายการจ้างเอกชน
ดาเนินการในรูปแบบ PPP-Gross Cost ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินงานโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) รับไปพิจารณาแนวทางการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนในการบริหารจัดการโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนที่ใช้บริการในระยะยาว และให้กรมการขนส่งทางบกไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดาเนินการ
ตรวจสอบการเข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๙

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกา รซึ่งต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้า
ที่มีความสาคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า ข้อ ๑๐) ซึ่งได้กาหนดมาตรการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า ข้อ ๑๐ ให้มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สาหรับโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุ มั ติกู้ เงิ น เพื่ อ ใช้ ในการดาเนิ น งานของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยประจาปี ง บประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพื่อใช้ในการดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
วงเงิน ๘,๗๑๑.๒๖๕ ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้าประกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ส่วนประเด็นของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้าประกันให้แก่ รฟท. ให้ รฟท. จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่
กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ รฟท. รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ รฟท. เร่งรัดกระบวนการรับรองงบการเงินให้เป็น
ปีปัจจุบันโดยเร็ว และควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ทั้งด้านการบริหารการเดินรถ การบริหารจัดเก็บรายได้ และ
การเงินการบัญชี อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ รฟท. ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน๒ กันยายน ๒๕๕๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐
มิถุนายน-๒ กันยายน ๒๕๕๗) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องที่เป็นหลักการ ดาเนินการใน ๔ เรื่อง ได้แก่
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ ในภาพรวมไตรมาสแรกมีการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๗.๖๐ ส่วนงบลงทุน
เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๔๗.๙๒

๕๐ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ ดาเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับรายการที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
รวม ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปราจีนบุรี
การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้าช่วงแม่งัด-แม่กวง และโครงการเพิ่มปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้
ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานแล้ว
๑.๓ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกฎหมายที่ผ่าน
ความเห็นและมีผลบังคับใช้แล้ว ๗ ฉบับ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... เป็นต้น
๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อดารงตาแหน่งในกรรมการ และคณะกรรมการภายใต้การกากับดูแลของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ๕ แห่ง
อาทิ กรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง ๖ ราย กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ๖ ราย กรรมการบริหารกิจการขององค์การ
สวนยาง ๓ ราย
๒. เรื่องที่เป็นประเด็น/โครงการสาคัญเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเกี่ยวข้องใน ๓ ด้าน ได้แก่
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่กาลังออกตามฤดูกาล การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร
การจัดจั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ
๒.๒ ด้านสังคม ได้จัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานในพื้นที่
๒.๓ ด้านกฎหมาย ได้รวบรวมพิจารณาทบทวน แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัย อาทิ การพิจารณาร่างปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และยกเลิกพระราชบัญญัติบารุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อออกร่างกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕ และเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น
๓. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยด้านการเกษตร
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น กรอบวงเงิน ๕,๔๙๘.๙๙ ล้านบาท เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร จานวน ๖๘ จังหวัด และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้าที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี
ยโสธร ปราจีนบุรี เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครราชสีมา จานวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวบรวม และแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ (๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
ในเขตพื้นที่นาร่อง (ระยะสั้น) (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตอ้อย และ
(๕) โครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลบัวใหญ่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ส่วนงบประมาณในการดาเนินการโครงการตาม (๑)
(๒) (๓) และ (๕) ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑๕๗,๑๙๐,๒๗๕ บาท โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายและ
ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง สาหรับโครงการตาม (๔) ให้ใช้จ่ายจากกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายหรือปรับแผน
จากงบปกติของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายดาเนินการก่อน ซึ่งตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับภารกิจ
ดังกล่าวไว้แล้ว จานวน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และหากเป็นแผนงาน/โครงการที่จะต้องขอรับ
การจัดสรรจากเงินงบประมาณเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง ให้เสนอคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก่อนดาเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตและการตลาดเพื่อลดความซ้าซ้อนและมีความเชื่อมโยงกัน และควรคานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านการตลาดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่า ควรส่งเสริมการปลูกในเขตที่เหมาะสมกับพืชนั้น ๆ ควรกาหนดพื้นที่
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๑

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

เป้าหมาย จานวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งภาคเอกชนที่จะรับซื้อผลผลิต ควรมีการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม และควรให้ความสาคัญ
กับคุณภาพดินและปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีที่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และให้กระทรวงมหาดไทยหารือในรายละเอียด
กับสานักงบประมาณเพื่อพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดเป็ นภาระด้านงบประมาณให้กับรัฐบาล และ
ขอความร่วมมือภาคเอกชนในพื้นที่ที่จะรับซื้อผลผลิต อาทิ อ้อย มันสาปะหลังจากเกษตรกรในโครงการและให้การสนับสนุนเงินทุน
แก่เกษตรกรด้วย รวมถึงมอบหมายจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
ของโครงการและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาขยายผลโครงการในพื้นที่อื่น ๆ โดยบรรจุเป็นแผนงานโครงการ
ในแผนพัฒนาจังหวัด ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. อนุมัติให้กรมชลประทานเข้าไปดาเนินการในพื้นที่กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้าเพื่อการผลิต จานวน ๔๓ แห่ง
ของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตพื้นที่นาร่อง (ระยะสั้น) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้
ในการดาเนินการดังกล่าว ให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกาหนด
๔. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการตามความต้องการ
ของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ และรัดกุม เนื่องจากเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน/โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ (ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ (ในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชดารัสหัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” และภาพข่าว
พระราชกรณียกิจของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก และ
ปีดินสากล ๒๕๕๘ ณ สานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
๒. กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดการประชุม
International Soil Conference ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” และการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น
หัวข้อ “พลังแห่งแผ่นดิน” เพื่อพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ในวันเปิดการประชุม International Soil Conference
๔. การดาเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมงานปีดินสากล
๔.๑ จัดการอบรมหมอดินอาสาระดับนานาชาติร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank :
ADB) หลักสูตร “Training of Master Trainers and Farmer Leaders for Climate Friendly Agriculture : CFA” ระหว่าง
วันที่ ๙-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้นาเกษตรกรจาก ๖ ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง จานวน ๖๐ คน ณ กรมพัฒนาที่ดิน
๔.๒ เตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อการพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน
๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น
๔.๓ กิจกรรมที่จัดเป็นประจาทุกเดือน ได้แก่ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสาคัญและการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรดิน และการเปิดให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
๔.๔ แผนกิ จ กรรมปี ดิ น สากลที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น งาน ได้ แ ก่ การจั ด สั ป ดาห์ ดิ น สากล วั น ที่ ๒๐-๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ การรับสมัครประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การประกวดภาพยนตร์ ส ารคดี สั้ น หั ว ข้ อ “พลั ง แห่ ง แผ่ น ดิ น ” และการจั ด ประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
International Soil Conference : Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security ที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่
๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติหลักการจัดประชุม และส่งหนังสือเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมแล้ว
๕๒ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015
พร้อมวีดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าร่วมงาน Universal Exhibition
Milano 2015 ณ เมืองมิลาน ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย ปัจจุบันการก่อสร้างดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ทดสอบ
การเปิดใช้อาคารแสดงประเทศไทย ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สาหรับนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย แบ่งเป็น ๕ โซน
ได้แก่ โซนที่ ๑ ทรัพย์ในดินสินในน้า จิตวิญญาณความเป็นไทย (The Land of Plenty, Spirit of Thai) เป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร
นาเสนอวิถีชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นไทย โซนที่ ๒ สุวรรณภูมิ (Golden Land) เป็นนิทรรศการภายในอาคาร Hall A แสดง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนแผ่นดินไทย ความมั่นคง ความพร้อม ความยั่งยืนในการผลิตอาหารสู่ประชาคมโลก
โซนที่ ๓ ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) เป็นนิทรรศการภายในอาคาร Hall B นาเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สื่อผสม
ใช้เทคนิคการฉายภาพทุกมุมมอง โซนที่ ๔ กษัตริย์แห่งเกษตร (King of Agriculture) เป็นนิทรรศการภายในอาคาร Hall C นาเสนอ
เรื่องราวพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงระยะเวลากว่า ๕๐ ปี และ
โซนที่ ๕ พื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial Area) จาหน่ายของที่ระลึกและอาหารที่สื่อถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่ง
อาหารที่มีคุณภาพของโลก (Food for the Future)
๒. พิธีเปิดงาน Universal Exhibition Milano 2015 ได้มีพิธีเปิด ที่บริเวณ Open Air Theater ภายในงานดังกล่าว
เมื่อวั นที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรั ฐมนตรีสาธารณรั ฐอิตาลีเป็น ประธานในพิธี ซึ่งประเทศไทยมี นายชวลิต ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ Commissioner General of Section ของประเทศไทยร่วมพิธีเปิดด้วย ส่วนอาคาร
แสดงประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้งกระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง
โดยกรมศุลกากร เร่งรัดในการกากับดูแล ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนาเข้าน้ามันปาล์มผ่านช่องทางตามแนวชายแดนต่าง ๆ
รวมทั้งให้กรมศุลกากร ตรวจสอบการนาเข้าน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับที่ได้แ จ้งไว้ในการขออนุญาตนาเข้า (ให้สินค้า
ตรงตามใบขน)
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานวย ปะติเส) ดาเนินการบูรณาการข้อมูล
ด้านผลผลิตปาล์มน้ามัน การใช้ และสต็อกน้ามันปาล์ม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน
เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์และมีแนวโน้มให้ถูกต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลร่วมกัน
๓. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทางานพิจารณารายละเอียดโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาดปาล์มน้ามันแบบครบวงจร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายอานวย ปะติเส) ดาเนินการและเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติต่อไป
๔. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการโดยตาแหน่งเพิ่มเติม ได้แก่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดกระบี่ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน ๕ แสนไร่ขึ้นไป โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ต่อไป
๕. เห็นชอบ (๑) ให้คงคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม คณะอนุกรรมการยกร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มด้านการผลิต และคณะอนุกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มด้านการตลาด และ (๒) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ที่มีอยู่ในเรื่องพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันที่บุกรุกพื้นที่ป่า เช่นเดียวกับที่ได้ดาเนินการในพืชชนิดอื่น ๆ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2015 และงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX- World Food Asia
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงาน ดังนี้
๑.๑ การประชุม Thailand Rice Convention 2015 (TRC 2015) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “คิดถึงข้าว คิดถึงข้าวไทย ข้าวคุณภาพเยี่ยมของโลก”
“Think Rice Think Thailand…Serving the Best Quality Rice to the World” เพื่อแสดงศักยภาพประเทศผู้นาด้านการผลิต
และส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพ มาตรฐาน สุขอนามัย โภชนาการ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบาย
การค้าข้าวของไทย”
๑.๒ งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World Food Asia เป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร (๒) ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (๓) เผยแพร่
ให้ประชาชนได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย และ
เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย และ (๔) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยี
และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในเอเชีย โดยมีผู้นาในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจบริการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาหารมาจัดแสดงสินค้ารวม ๑,๖๗๕ ราย จาก ๓๓ ประเทศ และมีนักธุรกิจ ผู้ซื้อ ผู้นาเข้าตอบรับที่จะเดินทางมาเจรจาการค้า
ไม่ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ ราย จากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ในช่วงวันเจรจาธุรกิจ ๓ วัน (๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) สามารถจับคู่เจรจา
ธุรกิจทั้งสิ้น ๑๗๔ คู่ มียอดขายทั้ง ๓ วัน รวมเป็นเงิน ๘,๑๑๕.๒๐ ล้านบาท และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมงาน
ใน ๒ วันสุดท้าย (๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) จานวนผู้เข้าชมงานประมาณ ๘๐,๐๐๐ ราย มีมูลค่าการซื้อ-ขายปลีกหมุนเวียน
ภายในงานไม่ต่ากว่า ๘๐ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประสานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเพื่อดาเนินการจัดงานจาหน่ายสินค้าของเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีชื่อเสียง
ในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพกระจายสู่ผู้บริโภคโดยตรงและเป็นการสนับสนุน SMEs อีกทางหนึ่งด้วย

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่หากพิจารณา
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวลงร้อยละ ๑.๘ จากกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกเป็นหลัก อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โทรทัศน์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวช้า และปัจจัยด้านผู้ผลิตที่มีจากการหยุดซ่อมเครื่องจักรของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
และการย้ายฐานการผลิตโทรทัศน์
๒. อุตสาหกรรมโทรทัศน์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ การผลิตลดลง เนื่องจากมีผู้ผลิตบางรายย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
๓. อุตสาหกรรมเลนส์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๐๗ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในส่วนของเลนส์กล้องถ่ายรูปและกล้องวงจรปิด และจากการพัฒนาคุณภาพของเลนส์ให้มีความหลากหลาย
๔. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ขยายตัวดีต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้อุปกรณ์
สื่อสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๕๔ สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๕. การเปิดปิดโรงงาน เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จานวน ๓๕๗ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๘.๒ จานวนเงินทุน ๕๐๐.๖๓ ล้านบาท และจานวนคนงาน ๖๑๙ คน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๗ สาหรับโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการมีจานวน ๑๓๕ ราย
มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕๐.๐ และมากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๑๕๐
๖. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘ มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งสิ้น ๑๗๖ โครงการ เงินลงทุน ๒๘,๘๓๐ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ ๓๓.๕๘ และ ๘๖.๘๑ ตามลาดับ ประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ หมวดบริการ และสาธารณูปโภค มีมูลค่า
เงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๓
๗. การนาเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีการนาเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือกล
คิดเป็นมูลค่า ๙๖๗.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๖.๐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า ๖,๑๐๗.๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑.๐ จากการนาเข้าเคมีภัณฑ์ กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมถึงผ้าผืน ที่ลดลง
๘. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีปริมาณทั้งหมดจานวน ๑๐,๓๙๑ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๓ จากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และร้อยละ ๒.๘ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ หากแยกการใช้ไฟฟ้า
ตามขนาดของกิจการ พบว่า ทุกกิจการ (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท ๑๑
เรื่อง สรุปผลการจัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร" ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ ดังนี้
๑. นิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานจังหวัด และกรมประชาสัมพันธ์
ในการอานวยการการจัดนิทรรศการ และมีหน่วยงานที่ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ๑๔ หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงาน
นวัตกรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อสนับสนุนการนาผลงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทย
ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ
๒. ภายในนิทรรศการฯ ได้จัดแสดงผลงานการจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ซึ่งเป็นระบบ
ที่รวบรวมรายชื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย มีผลงานนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ๗๓๒ ผลงาน แบ่งเป็นผลงาน
ที่พร้อมใช้ ๕๔ ชิ้นงาน ผลงานที่อยู่ในระหว่างการสอบทาน ๖๑ ชิ้นงาน และผลงานที่อยู่ในระหว่างการรอสอบทานอีก ๖๑๗ ผลงาน
โดยมีผลงานที่เป็นนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไทย จานวน ๘ ผลงาน ทั้งนี้ ในการจัดนิทรรศการฯ มีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไทย
ร่วมแสดงในนิทรรศการรวม ๓๓๖ ผลงาน เป็นผลงานของภาคเอกชนมากกว่า ๑๓๐ ผลงาน โดยแบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็ น
๘ โซน ได้แก่ โซนนวัตกรรมดีเด่น (Showcase) เป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมใหม่ โซนเกษตรและชุมชน โซนน้า โซนการแพทย์
และสมุนไพร โซนความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม โซนระบบขนส่งทางราง โซนท่องเที่ยววิถีไทย และ SMEs และการส่งเสริม
การส่งออก
๓. มีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ รวม ๔,๑๔๙ คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี จานวน ๒๘ คน ผู้เข้าชมงานทั่วไป
(นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน) จานวน ๔,๐๕๕ คน และสื่อมวลชน จานวน ๖๖ คน และจากการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมงาน ร้อยละ ๙๕.๐๘ มีความเห็นว่า ควรจัดนิทรรศการฯ แบบนี้อีก และร้อยละ ๘๒.๙๐ มีความพึงพอใจการจัด
นิทรรศการฯ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้น โดยจัดในพื้นที่ที่กว้างขึ้น สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และควรให้กลุ่มประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดงาน รวมทั้งควรมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยา ความรู้
เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่ได้ประสบความสาเร็จแล้ว
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๕

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

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
๑. รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๘ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และรับทราบคาสั่งมอบหมายรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (นายทรงพร โกมลสุรเดช) เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการฯ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน และ (ร่าง) แผนการดาเนินงานเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๒. เห็นชอบแผนการดาเนินงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้แก่ (๑) แต่งตั้งคณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ (๒) ให้มี
การบูรณาการโครงข่ายภาครัฐเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนซ้าซ้อนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (๓) ให้มีหน่วยงาน
ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายบรอดแบนด์และสายเคเบิลใยแก้วนาแสงจากหน่วยงานภายใต้กากับของรัฐและภาคเอกชน
๓. เห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (Data Center) โดยเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลทุกประเภท ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว
ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้หน่วยงานภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบดาเนินงานที่เพียงพอ
ต่อการเช่าใช้บริการระบบสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น
๔. รับทราบแผนการดาเนินโครงการลดสาเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) ระยะที่ ๑ โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทาการตรวจสอบความพร้อมของ e-Service ที่หน่วยงานเสนอเข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานผลให้
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ทราบภายใน ๑ เดือน และรับทราบแผนการดาเนินการตามโครงการ
บูรณาการข้อมูลงานบริการภาครัฐ (Information Gateway)
๕. เห็นชอบแผนการดาเนินงานการส่งเสริมการค้ าผ่านสื่อดิจิทัล โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ SMEs ปรับเปลี่ยนวิธี
ทาธุรกรรมแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ๒๐,๐๐๐ ราย ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๖. เห็นชอบแนวทางและ (ร่าง) แผนการดาเนินงานการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneurs)
โดยเป้าหมายของการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล คือ ในระยะ ๓ ปี ไทยจะมี Digital Entrepreneurs เกิดใหม่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย
ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่ตลาดต้องการรวมกันไม่ต่ากว่า ๑,๕๐๐ คน
๗. มอบหมายให้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับคณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับ (ร่าง) แผนการดาเนินงาน รวมทั้งให้นาข้อสังเกตของคณะกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาดาเนินการ และนา (ร่าง) แผนการดาเนินงานที่ปรับแล้วเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมครั้งต่อไป
๘. เห็นชอบให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
พิจารณาการใช้งานคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้การประมูลการให้บริการในระบบ 4G มีประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ มีมาตรฐาน
โดยให้ดาเนินการเตรียมการและเปิดประมูลได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กสทช. และผู้แทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) หารือและร่วมกันเจรจาในเรื่องการนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีข้อพิพาทอยู่มาใช้ประโยชน์
๙. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย คณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband)
คณะทางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) คณะทางานการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริม
ธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) คณะทางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) และคณะทางานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๑๐. เห็นชอบให้นาประเด็นที่ กสทช. เสนอเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ไปพิจารณาในคณะทางานบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อให้เกิดการบูรณาการบรอดแบนด์ของประเทศและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑. เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจาทุกเดือน
๕๖ สานักบริหารงานสารสนเทศ
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๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ฝรั่งเศส และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย
และฝรั่งเศส มีสาระสาคัญในด้านความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศที่ได้ตกลงปรับปรุงข้อบทในความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ได้แก่ การแต่งตั้งสายการบินที่กาหนด การออกใบอนุญาตประกอบการ และการเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้ง
พิกัดอัตราค่าขนส่ง การบริการภาคพื้น การรักษาความปลอดภัยการบิน และความปลอดภัยการบิน ใบพิกัดเส้นทางบิน สิทธิรับขน
การจราจรเสรีภาพที่ ๕ และข้อบทการทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ซึ่งผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ฝรั่งเศสในครั้งนี้
จะทาให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการ และเปิดโอกาสให้สามารถขยายบริการไปยังจุดต่าง ๆ
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเดินทางระหว่างสองประเทศและเครือข่ายการบินให้ขยายตัวมากขึ้น
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-อิหร่าน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-อิหร่าน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
ของไทยและอิหร่าน โดยบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเอกสารที่แสดงความเข้าใจร่วมกั นระหว่างไทยกับอิหร่านในการปรับปรุงสิทธิ
การบินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การกาหนดสายการบิน ความจุความถี่ เส้นทางบิน การใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน และสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ ๕ ส่วนร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของทั้งสองฝ่ายมีสาระเป็นการยืนยันการแก้ไขความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่ง
ทางอากาศฯ ที่ได้มีการหารือกันตามบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบสาระสาคัญ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการเจรจาเพื่อ
เปิดเส้นทางการบินที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ในลักษณะการแลกเปลี่ยนกันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งเที่ยวบินปกติ เที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบิน
เช่าเหมาลา และเที่ยวบินขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐฟิจิเป็นลาดับแรกด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นธุรกิจบริการที่คนไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว
ไม่อยู่ในบัญชีสาม (๒๑) ที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

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

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา (Joint High-level
Committee : JHC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยสาระสาคัญของการประชุมฯ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมา
สาหรับโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา การแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย-เงินจ๊าค
เมียนมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง การหารือระหว่างกลุ่ มกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับ
สัมปทานเป็นผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก และกลุ่มบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เกี่ยวกับโครงการท่าเรือ LNG
(LNG Terminal) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมฯ ชุดต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการทวาย และการจัดประชุมคณะกรรมการ
JHC ครั้งที่ ๔ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
พื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (Joint Coordinating Committee : JCC) ครั้งที่ ๖ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๘ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องเสนอ
๒. เห็นชอบในหลักการของแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาสาหรับโครงการถนนสองช่องทาง
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ในกรอบวงเงินกู้ ๔,๕๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการกู้ การผ่อนชาระและ
อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามผลการเจรจาร่วมกันของทั้ง ๒ ฝ่าย และมอบหมายสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาสาหรับโครงการถนนดังกล่าว
๓. สาหรับงบประมาณในการดาเนินการ วงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท ให้สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดทารายละเอียดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนในโอกาสต่ อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๔. ให้กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่เห็นควรพิจารณา
ดาเนินการ (๑) ประสานงานกับฝ่ายเมียนมาเพื่อจัดทาการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (๒) สร้าง
ความเข้าใจกับทุกฝ่ายของไทยถึงผลประโยชน์ ของโครงการต่อไทยในภาพรวม และ (๓) เร่งรัดหารือกับฝ่ายเมียนมาให้ได้ข้อสรุป
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาสาหรับโครงการถนนดังกล่าวควรคิดดอกเบี้ย
ในอัตราที่เหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๕๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ H.E. Sok Chenda Sophea, Minister Attached to
the Prime Minister and Secretary General of the CDC เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา โดยที่ประชุมมีประเด็นหารือ
๗ ด้าน ได้แก่ (๑) สถานการณ์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยและกัมพูชา (๒) แนวคิดการร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระหว่างไทย-กัมพูชา (๓) การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ณ จังหวัดสระแก้ว (หนองเอี่ยน-สตึงบท) (๔) การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่าง
ไทย-กัมพูชา (๕) การเปิดเดินรถระหว่างไทย-กัมพูชา ได้แก่ การเดินรถระหว่างสองประเทศภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง การจัดทาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา และการเดินรถโดยสาร
ประจาทางระหว่างประเทศ (๖) การวางแผนพัฒนาเมือง และ (๗) กาหนดการประชุมคณะทางานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๑ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทา
ร่างแผนการทางานของฝ่ายไทยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๒.๒ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ดาเนินการยกร่างความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทาง
ถนนระหว่างไทย-กัมพูชา
๒.๓ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด
ในการจัดทารายงานการสารวจความต้องการของเอกชนในการลงทุนและการเชื่อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไทยและกัมพูชา
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๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมให้คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถทาหน้าที่พัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณเกี่ยวกับการกาหนดให้สถาบันมาตรวิทยาแห่ งชาติสามารถใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อการบริหารงานบุคคลได้ทั้ งการพัฒนากาลังคน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจ่ายค่า ตอบแทน เงินรางวั ล
เงินประจาตาแหน่ง สิทธิประโยชน์อื่น อาจจะกระทบต่อภาระงบประมาณในภาพรวม รวมทั้งมีความซ้าซ้อน และไม่สอดคล้องกับ
การกาหนดให้จัดตั้ งสถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงในฐานะหน่วยงานงบประมาณ
ซึ่งหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามวิธีการงบประมาณจะกาหนดจานวนงบประมาณจาแนกตามประเภทที่ชัดเจน เช่น งบบุคลากร
งบดาเนินงาน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของระบบมาตรวิทยาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านการสอบเทียบ การสร้าง
ความเชื่อมั่น และการยอมรับในผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องมือวัดที่มี
ความถูกต้องแม่นยาในการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยบูรณาการทางานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการ

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
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๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการ
อวกาศของประเทศไทย ผลการประชุมกลุ่มเตรียมการครั้งที่ ๔ สาหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕
(APG 15-4) ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APT) และความคืบหน้าการดาเนินการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
๒. ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
๒.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ดาเนินการประสานสานักกฎหมายในการนาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดาเนินการและกากับดูแลภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป
๒.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตจากที่ประชุมเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิ์ในการใช้วงโคจรดาวเทียม
ของประเทศและหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้สิทธิ์การใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศ และวิเคราะห์หาข้อมูล
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบและนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๓ เห็นชอบให้ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศ และอธิบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการดาเนินโครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการให้บริการภาพถ่ายและข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยมีองค์ประกอบของโครงการฯ ๕ ส่วน ได้แก่ (๑) การจัดดาวเทียม
สารวจและการปรับปรุงระบบสถานีรับสัญญาณและผลิตภาพถ่ายจากดาวเทียมของประเทศ (๒) การพัฒนาระบบผลิตและบริการ
ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม (๓) การพัฒนาระบบประยุกต์ใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วย
ปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ (๔) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การใช้งานภูมิสารสนเทศ และ (๕) การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการด้านอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศจากการสารวจจากระยะไกล มีระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) วงเงินโดยรวมประมาณ ๗,๘๐๐ ล้านบาท
๒. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
ที่มกี ารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจา เพื่อทาหน้าที่ศึกษาในรายละเอียดและดาเนินการเจรจากับประเทศที่คณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ในประเด็นทางเทคนิคของเทคโนโลยีดาวเทียม การพัฒนาระบบประยุกต์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ และให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากรอบและ
แนวทางการเจรจา วิธีการจัดหาดาวเทียม ระยะเวลา ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ
ระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ทั้งนี้ ก่อนที่จะดาเนินการในขั้นตอนการลงทุนโครงการจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
๓. ให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติรับความเห็นของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เห็นว่า ดาวเทียม
เป็นระบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยระบบย่อยหลากหลายระบบและมีข้อจากัดพิเศษที่แตกต่างจากระบบอื่น ๆ คือเมื่อส่งขึ้นสู่วงโคจร
ไปแล้วจะไม่สามารถนากลับมาซ่อมแซมหรือแก้ไขใหม่ได้อีก (nonrepairable system) ดังนั้น ในการพัฒนาดาวเทียมระบบนั้น
จะต้องเป็นระบบที่ robust และ zero-defect มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เมื่อระบบทุกระบบทางานร่วมกัน นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนา
พื้นฐานความรู้ในการออกแบบและสร้างดาวเทียม ควรมีแผนการพัฒนาสร้างขนาดดาวเทียมโดยเริ่มจากขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับ 1kg
10kg จนถึง 100kg ส่งเข้าสู่วงโคจรจริงและต้องทาการออกแบบและพัฒนาสร้างด้วยตัวเองภายในประเทศ ๑๐๐% ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
๖๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแร่ธาตุ สิ่งแวดล้อมชุมชน
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มลพิษ
๒. ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ประกอบด้วย ภัยแล้งและภาวการณ์ขาดแคลนน้า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศแม่น้าโขง การสูญพันธุ์และสูญเสียระบบนิเวศกับการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. ข้อเสนอแนะเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะด้านมาตรการ

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน้า ข้อ ๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า)
ข้อ ๑๐ เป็น “ให้มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) สาหรับ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อ อกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” จะทาให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ถ้อยคาตามมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย จึงให้แก้ไขถ้อยคาเป็ น “ให้มี
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) สาหรับโครงการหรือกิจการ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕”
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
คณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาที่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการ
ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มีความล่อแหลมและเป็นอันตราย อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อพื้นที่ชุ่มน้าเพิ่มเติ ม รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental
Examination : IEE) หรือมาตรการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเสนอ
ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์การจัดการน้าอุปโภคบริโภค (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
(๓) ยุทธศาสตร์การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย (๔) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้า (๕) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ
ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ (๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางการดาเนินงานในระยะ
เร่งด่วน/สั้น (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) ระยะกลาง (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระยะยาว (ปี ๒๕๖๕ ขึ้นไป)
๑.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) นาแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนเร่งรัด
ดาเนินการตามข้อเสนอแผนการปรับปรุงองค์กร เพื่อให้มีบทบาทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในประเทศ
(National Water Board) ที่สามารถบริหารจัดการและสั่งการหน่วยงานด้านทรัพยากรน้าของประเทศได้อย่างมีเอกภาพ และปรับปรุง
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความต้องการของภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และสามารถเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหารจัดการน้าภายในลุ่มน้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action plan) ที่มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและวงเงินลงทุนที่ชัดเจน และเห็นควรปรับปรุงอานาจหน้าที่และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการลุ่มน้าและคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา ให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความต้องการของภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเอกภาพในการบริหารจัดการน้า
ภายในลุ่มน้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าสาหรับใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการบริหารจัดการของคณะกรรมการลุ่มน้าและคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยระบุผลสัมฤทธิ์เทียบกับเป้าหมายตามด้านต่าง ๆ ในแผนยุทธศาสตร์ฯ
เช่น การจัดการน้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
การจัดการคุณภาพน้า รวมทั้งรายงานกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการในระยะต่อไปในแต่ละไตรมาส เพื่อเสนอคณะ รัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เช่น การจัดหาแหล่งน้าให้กับพื้นที่เกษตร
เป็นต้น รวมทั้งแผนการดาเนินงานในอนาคตด้วย
๔. เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้าง กนช. เพื่อทาหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
เป็นประธานกรรมการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ติดตามการขับเคลื่อน
โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของ กนช. ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทราบเป็นระยะต่อไป
๖๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมั ติการเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดแผนงาน/โครงการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรน้ า ระยะเร่ งด่ วน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่ประธานกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเสนอ ดังนี้
๑.๑ เปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ระยะเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ส่วนที่ใช้งบกลาง ซึ่งได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม จานวน ๒๒๔ รายการ โดยสรุปจานวนโครงการยังคงเดิม จานวน ๑,๘๓๘ รายการและกรอบ
งบประมาณทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง
๑.๒ เปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
แผนงาน/โครงการ ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ซึ่งได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม มีจานวน ๑,๒๐๐ รายการ เปลี่ยนเป็นมีจานวนโครงการทั้งหมด ๑,๒๙๗ รายการ โดยกรอบ
งบประมาณทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง
๒. ให้ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ ารั บความเห็ นของกระทรวงการคลั ง
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เร่งรัดการดาเนินการขอรับจัดสรรวงเงินกู้จากสานักงบประมาณเพื่อจะได้ดาเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผน และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดและปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการ
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งขั้นตอนตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาผลกระทบและความเหมาะสม
ของพื้นที่โครงการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินโครงการนาร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งความก้าวหน้าเบื้องต้นในการดาเนินการกาหนดพื้นที่
ที่มีศักยภาพที่ใช้เป็นศูนย์กลางจัดตั้งโรงกาจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศที่จะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของทุกจังหวัด
โดยกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการสารวจข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจานวน ๗๖ จังหวัด เพื่อคัดเลือกพื้นที่จังหวัดที่เหมาะสม
ในการก่อสร้างโรงกาจัดขยะมูลฝอย และได้กาหนดพื้นที่จังหวัดที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงกาจัดขยะมูลฝอย โดยพิจารณา
พื้นที่ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบอื่น
ที่สาคัญ พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน จานวน ๒๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
อุดรธานี บุรีรัมย์ สงขลา ภูเก็ต กระบี่ นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม เลย ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ยะลา เชียงใหม่ นครพนม และพัทลุง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ
โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดาเนินการ และให้
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินการดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดหาเตาเผาขยะให้แก่
ชุมชนหรือท้องถิ่นต่อไปด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔

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

มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณากรณี
ที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่ใช้บังคับกับการจัดการต่าง ๆ เช่น สิ่งปฏิกูล วัสดุ มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียจากสารกัมมันตรังสี ซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายหลายฉบับ จึงอาจทาให้พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานศาลยุติธรรม และสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการกาหนดสถานที่ตั้งของศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์และโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่ประชาชน การกาหนดให้อาคารของศูนย์รับคืนซากฯ และโรงงาน มีระบบป้องกันการปล่อยสาร
ที่เป็นอันตรายกับประชาชนและสภาพแวดล้อม การกาหนดกรอบการนาเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บให้กรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร
ไปใช้เฉพาะการดาเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่านั้น และหากมี เงินเหลือจ่ายให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การกาหนดนิยาม
ความหมายของคาสาคัญเพิ่มเติม เช่น อัตราค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ แผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ และ
ศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้นาไปปฏิบัติ รวมทั้งเพิ่มเติมผู้แทนจากกร มสรรพสามิตและผู้แทนจาก
กรมศุลกากรเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ และเพิ่มเติมบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจาหน่าย จากเดิมที่กาหนดเฉพาะกลุ่มผู้ผลิต ให้ครอบคลุมรวมถึงกลุ่มผู้จัด
จาหน่าย เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนปรับปรุงเพิ่มเติมอานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์และการจัดการ
เงินรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง ข้อสังเกต
ของ ก.พ. เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไว้ในกฎหมาย) แล้วแจ้งผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ สาหรับเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ
เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยดาเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบาบัด/กาจัด/รีไซเคิล ยังโรงงานผู้รับ
ดาเนินการที่ได้รับอนุญาต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละอย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ โรงงาน เป็นระยะเวลา ๕ ปี สาหรับกากอุตสาหกรรมอันตราย
และกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
๕ ปี เป็นปริมาณปีละ ๑.๔๗๓ ล้านตัน และ ๘.๐๑ ล้านตัน ตามลาดับ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่
กระทรวงอุตสาหกรรม และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้
ที่ถูกต้องแก่ประชาชน และทาให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควร
กาหนดเป้าหมายของแผนที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลงานของการจัดการกากอุตสาหกรรม และควรมีมาตรการจัดการตั้งแต่
ต้นทางโดยอาศัยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management) ด้วยการสร้างกลไกการจัดการกากอุตสาหกรรม หรือซากผลิตภัณฑ์
จากกระบวนการผลิต ลดปริมาณการเกิดกากอุตสาหกรรมตั้งแต่โรงงานผู้ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม การกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
๖๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

วัสดุรีไซเคิล โดยให้ความสาคัญต่อสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled content) และสัดส่วนวัสดุที่จะสามารถนามารีไซเคิลได้จริง
(Recyclable content) รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพวัสดุให้สามารถ
นากลับมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เห็นควรกาหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะนาเข้าสู่ระบบ และระยะเวลาในการดาเนินการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ต ลอดจนกาหนด
เพดานอั ต ราค่ า บ าบั ด /ก าจั ด ของเสี ย อั น ตราย เป็ น ต้ น ไปพิ จ ารณาด าเนิ น การและปรั บ กรอบระยะเวลาของแผนดั งกล่ า ว
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
(เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนต่อไป
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาดาเนินการเพื่อให้มีการเปิดเที่ยวบินตรง (Direct Flight) จากเมืองสาคัญ
ในประเทศต่าง ๆ มายังประเทศไทยเพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศไทยได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมและขึ้นทะเบียนสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่านการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมและ
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งกาหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรที่ยังไม่มีความพร้อม
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กาหนดรูปแบบและวิธีการ
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย ลาดับชั้นกฎหมาย ความสาคัญของรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย และเหตุผลความจาเป็นในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่รัฐบาลกาลังดาเนินการ
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในอุทยาน เช่น
การทุจริตการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่อุทยาน เพื่อดาเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ดาเนินการพิจารณาจัดทาแผนเตรียมการรองรับ
ภัยพิบัติในเมืองใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ แผนดังกล่าวควรบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อไปด้วย
๓.๓ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกั บหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ ง เช่ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณากาหนดแนวทางการรองรับ
น้าฝนเพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การขุดสระรองรับน้าในบริเวณที่ฝนตกแล้ว จัดทาทางส่งน้าไปยังแหล่งกักเก็บน้า
ใกล้เคียง รวมทั้งวางแผนการส่งน้าให้แก่ประชาชนรอบ ๆ แหล่งน้าให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
๓.๔ โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะต้องผ่านการทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(EIA) ซึ่งหากการจัดทารายงานดังกล่าวล่าช้าก็จะทาให้การดาเนินการโครงการต่าง ๆ ล่าช้าออกไป และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ จึงให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรับไปพิจารณา
แนวทางดาเนินการเร่งรัดขั้นตอนการพิจารณารายงานดังกล่าวให้เร็วขึ้น
๓.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดาเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดโครงการศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศสาหรับเกษตรกรระดับรากหญ้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการตลาด การผลิต และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นต้น
๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่มีพื้นที่สาธารณะปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถสาธารณะในกรุงเทพมหานครให้มีมากขึ้น รวมทั้งให้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะ
ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เป็นต้น ให้เหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทากิจกรรม
สันทนาการของประชาชนด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗

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

๓.๗ ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) เร่งรัดการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกบริเวณสี่เสาเทเวศร์ เพื่อใช้เป็น
สถานที่จัดการประชุมขนาดใหญ่และศูนย์แสดงสินค้า โดยให้ศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากศูนย์การประชุมขนาดใหญ่
ของต่างประเทศที่มีความสวยงามและทันสมัย ทั้งนี้ ต้องแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยด้วย
๓.๘ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการดาเนินการ
จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด และในส่วนของการให้บริการของศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) และ
ศูนย์ดารงธรรมจะต้องคานึงถึงการเชื่อมต่อการทางานระหว่างกัน รวมทั้งกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการด้วย
๓.๙ ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ขับขี่รถจักรยานประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้น จึงให้สานักงานตารวจแห่ งชาติ
เร่งดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดช่องทางเดินรถจักรยาน โดยเร่งดาเนินการในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นลาดับแรก
และขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้อีก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) กากับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดาเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (การช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่แล้งซ้าซากตาบลละ ๑ ล้านบาท) และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒.๑ โดยที่ปัจจุบันมีการนาคดีขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหลังวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อ ศาลเป็นจานวนมาก จึงให้ทุกกระทรวงดาเนินการตรวจสอบและดาเนินคดีในคดี
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นหลังวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจการค้า ปลีก
หรือค้าส่ง และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายย่อยแบบดั้งเดิม (โชห่วย)
ให้มีศักยภาพให้เข้มแข็งและดารงอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติ เช่น
ค่าผ่านเข้าอุทยาน ค่าที่พักค้างแรม เป็นต้น ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
๓.๒ ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน
โดยระบุข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานแต่ละรายให้ชัดเจน
๓.๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตารวจแห่งชาติเร่งรัดการดาเนินการวางแผนและมาตรการรองรับปัญหากลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ทั้งระบบ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจัดหาพื้นที่ควบคุมให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการพานัก
ในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางด้วย
๓.๔ ให้รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุ วรรณ) ร่ วมกั บกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธ รรม
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ) สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขับเคลื่อน
การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) รวมทั้งพิจารณาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

๖๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓.๕ ให้สานักงบประมาณสร้างการรับรู้แก่ส่วนราชการและประชาชนเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การกาหนดราคากลางของทางราชการที่ปัจจุบันมีการกาหนดราคากลางตามพื้นที่ ไม่ได้กาหนดราคากลางเดียวกันสาหรับใช้
ทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
๓.๖ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) และกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนที่ในช่วงนี้เกิดขึ้น
ในหลายจังหวัด พร้อมทั้งให้มีการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(สานักโฆษก) ประสานงานให้ทุกหน่วยงานจัดทาข้อมูลในความรับผิดชอบสาหรับสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านรายการเดินหน้า
ประเทศไทยที่ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยให้จาแนกงานออกเป็น ๔ กลุ่ม
คือ งานตามอานาจหน้าที่ งานตามนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในปี ๒๕๕๘ งานตามนโยบาย และงาน
ด้านการปฏิรูป โดยในการนาเสนอข้อมูลเมื่อกาหนดงานหรือกิจ กรรมที่จะดาเนินการแล้ว ให้ระบุปัญหาอันเป็นที่มาของงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ การดาเนินการของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา และเป้าหมายของการดาเนินการเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อแก้ไข
ปัญหาแล้วในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ ในการจัดทาข้อมูลให้มีการบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคธุรกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ในการผลิตสินค้าไทยที่มีคุณภาพสาหรับนาไปจาหน่ายยังประเทศ
เพื่อนบ้าน และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัดสาหรับคนไทย รวมทั้งสนับสนุน SMEs ให้มีความเข้มแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันกาหนดแนวทางและกลไกเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลธุรกิจขนาดเล็ก เช่น กลุ่มธุรกิจช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
รายย่อย และการรับซื้อผลผลิตเกษตรกรรายย่อยผ่านการดาเนินธุรกิจการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) โดยเฉพาะ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
๑.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเสนอแผนการดาเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙) ตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๑.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์จัดทาข้อมูลสถิติการส่งออกสมุนไพรไทย และการนาเข้าสมุนไพรแปรรูปจากต่างประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและแปรรูปสมุนไพรไทยให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการเพาะปลูกพืชสมุนไพรตามความต้องการของตลาดในอนาคต
๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและสนับสนุน
ให้ประชาชนจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้จ่ายของแต่ละครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้น
การพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้ค ณะกรรมการนโยบายและพัฒ นาการศึ กษาและกระทรวงศึก ษาธิ การเร่งรัด การดาเนิ นการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการกาหนด
หลักสูตรการสอนทุกระดับให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๒ ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับบริการสาธารณสุข โดยให้ประชาชนที่สมัครใจมีทางเลือกในการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อรับการบริการ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙

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

ที่ดีขึ้น เพื่อนาเงินดังกล่าวมาสนับสนุนการให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยให้เร่งพิจารณาแนวทางดังกล่าวและนาเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาจัดทากฎหมายเพื่อกาหนด
มาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินแห่งชาติ
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกกฎหมายหรือกฎระเบียบในการกาหนดพื้นที่ก่อสร้างอาคารเพื่อ
การวางผังเมืองที่เหมาะสม ไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้าไหลหรือพื้นที่ระบายน้าตามธรรมชาติ โดยควรออกแบบอาคารที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมและอิงรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย มีรูปทรงที่แสดงประวัติหรือเอกลักษณ์ไทย
๓.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณาออกกฎหมาย
หรือระเบียบในการกาหนดสัดส่วนและวัสดุประเภทไม้จริงที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่าอีกทางหนึ่ง
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ให้คณะกรรมการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเร่งรัดกาหนดแนวทางรองรับน้าฝน
ที่ตกลงมานอกพื้นที่เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าเพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ และวางแผนการส่งน้าให้แก่ประชาชนรอบ ๆ แหล่งน้า
ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยประสานการดาเนินการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการขุดแหล่งน้าของตนเอง และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบปริมาณน้าฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า
ในปีนี้จะมีปริมาณน้อย อาจทาให้การทาเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานประสบภาวะขาดแคลนน้าได้
๔.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เกี่ยวกับงานการพัฒนาดิน ในการประชุมนานาชาติ
เพื่อกิจกรรมปีดินสากล (International Soil Conference) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งจัดให้
มีการหารือในหัวข้ออื่น ๆ เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้า ผืนป่า ดิน และปุยย เพื่อให้ครอบคลุมทุกปัจจัยในการเพาะปลูก
๔.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้าสาละวิน โดยเตรียมกาหนดเส้นทางการส่งน้า จากแหล่งน้าระหว่าง
ประเทศดังกล่าวไปยังแหล่งกักเก็บน้าภายในประเทศ รวมทั้งจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ เช่น พื้นที่ที่สามารถใช้น้า ระยะเวลา
ในการใช้น้า เป็นต้น และให้นาเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทราบด้วย
๔.๔ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปดาเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยหาแนวทางในการพลิกฟื้นผืนป่าบริเวณภูเขาที่ถูกบุกรุกทาลาย (เขาหัวโล้น ) โดยให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมดูแลพื้นที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในปี ๒๕๕๘
๔.๕ ให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) มากขึ้น โดยเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ (press release) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งประชาชนให้ความสนใจ
หรือประเด็นที่สื่อมวลชนนาเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่เป็นประจาทุกวัน
๔.๖ ให้รัฐมนตรีกากับให้หน่วยงานในความรับผิดชอบมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
และ Road Map ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งทางานใกล้ชิดกับประชาชน และให้นาเรื่องความเข้าใจในนโยบายข้างต้นไปใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกับตัวชี้วัด
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยนาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๔.๗ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีข้าราชการ
พลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตราย ว่าสมควรจะให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการตารวจ/ทหาร อย่างไร เช่น สิทธิการได้นับ
เวลาราชการเป็นทวีคูณ สิทธิเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นต้น
๔.๘ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาให้การสนับสนุนภาคเอกชนที่เข้าร่วมจัดงานหรือกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจ
ของภาครัฐหรือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยอาจจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการดาเนินงานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
๗๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายสาคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล
(กขน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยที่ประชุมมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้
๑.๑ มอบหมายรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(PMOC) ในการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนับสนุนการทางาน
ของรัฐบาลในระยะที่สองเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ) โดยยึดหลักการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ลดความขัดแย้ง
และการดาเนินการตามกรอบกฎหมาย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการบังคับใช้มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑.๒ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) แก้ไขปัญหาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) โดยเร่งขึ้นทะเบียน SMEs ให้ครอบคลุมและครบถ้วนโดยเร็ว และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้ง
พิจารณาขยายเพดานวงเงินกู้ให้เหมาะสม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจใหม่ กลุ่มส่งออก กลุ่มที่ต้องการ
ขยายการผลิตในประเทศ และกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูศักยภาพ
๑.๓ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์
ปรีดิยาธร เทวกุล) ร่วมกันเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดาเนินการเพื่อการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๔ มอบหมายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖ แห่ง (๕+๑) ให้สาเร็จในปีนี้ รวมทั้งดาเนินการให้สิทธิการเช่าพื้นที่การลงทุนสาหรับเอกชนเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ (กาหนดเวลาเช่าไม่เกิน ๓๐ ปี แต่ไม่เกิน
๕๐ ปี และสามารถต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้ไม่เกิน ๔๙ ปี)
๑.๕ มอบหมายคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบการรับซื้อยางพารา
ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง
๑.๖ มอบหมายกระทรวงการคลังตรวจสอบปัญหาความล่าช้าของโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร
แปรรูปยางพาราที่ดาเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒. ในส่วนที่มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบการรับซื้อ
ยางพาราในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราให้มีความเป็นธรรมและทั่วถึง นั้น ให้คณะกรรมการติดตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (Annual Inspection
Report : Fiscal Year 2014) ประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และการดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2014) ในประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และการดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ผลการติดตามแผนงาน/โครงการที่เสนอไว้ในแผนการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง จานวน ๑๖ โครงการ พบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถจัดการความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ ตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
สาหรับผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการบูรณาการเชื่อมโยงแผนงานโครงการสาคัญ ระหว่างกระทรวง (Function)
จังหวัด (Area) และท้องถิ่น (Local) และได้ให้ข้อเสนอแนะหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ประสานการดาเนินงานร่วมกันในการแก้ไข
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑

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

ปัญหาอุปสรรค ทาให้เกิดความคุ้มค่า และนาไปสู่การขยายผลโครงการ การประหยัดงบประมาณ และประชาชนได้รับประโยชน์
ในวงกว้าง
๑.๒ นโยบายการดาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ คณะผู้ตรวจราชการได้กาหนดจุดเน้น
การตรวจติดตาม รวม ๘ จุดเน้น โดยตรวจติดตาม ๕ จุดเน้น ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกส์
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ แรงงาน และสาธารณสุข ส่วนอีก ๓ จุดเน้น มอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ ภัยพิบัติหมอกควัน การศึกษา และ
พัฒนากฎหมาย โดยสรุปผลการตรวจติดตามและผลการดาเนินการ พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดาเนินการในระดับหนึ่งแล้ว
๒. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดกรอบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครั วโลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และควรให้ความสาคัญ
กับการใช้ประโยชน์จากกลไกการดาเนินงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ความสาคัญเพิ่มเติม
ในเรื่องการให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาเป็นในการใช้โอกาสจากอาเซียนของผู้ประกอบการ
และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ควรสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังตั้งแต่ระดับชุมชน ทั้งในเรื่องสาธารณสุข
การเกิดไฟป่าและภัยพิบัติหมอกควัน รวมถึงปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น
ในชุมชนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ในส่วนของการดาเนินการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในระยะต่อไป ให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดดาเนินการให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔] ที่ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ แล้ว ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗ (การประชุมครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๗๔/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗ (การประชุมครั้งที่
๗๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา
ทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ (การประชุมครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๗๘/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ (การประชุมครั้งที่
๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๗๘ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา
ถึงกระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนการทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รอการพิจารณาและในบางประเด็นที่ผ่านการพิจารณา
ไปแล้ว รวมทั้งทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราที่ยังรอการพิจารณา และทบทวนร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
โดยพิจารณาเป็นรายภาคและรายหมวดตามลาดับของโครงร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดทาจุลสาร “รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร” ฉบับที่ ๗
เรื่อง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เพื่อเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหาสารัตถะในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ (การประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่
๘๑/๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙ (การประชุมครั้งที่
๗๙/๒๕๕๘ ถึงครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๘) ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

๗๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑. การประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ
“บทสุดท้ายการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” และ “บทเฉพาะกาล” รวม ๑๘ มาตรา และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อ งสมบูรณ์
ของเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา
๒. การประชุมครั้งที่ ๘๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างแบบสารวจ
โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพิจารณาทบทวนร่างมาตรา ๒๔๒ (๘)
รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรา
๓. การประชุมครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณารายงานและ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมพิจารณากาหนดกรรมาธิการผูร้ ับผิดชอบเพื่อชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง การให้ข้าราชการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง การให้ข้าราชการสิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ให้นายพิชิต นิลทองคา จัดหางานจังหวัดชลบุรี สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดาเนินงานแก้ไขปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว การป้องกัน ปราบปราม ดาเนินคดี ช่วยเหลือ
คุ้มครอง และแก้ไขปัญหาจากการค้ามนุษย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการกาลังคนของกระทรวงแรงงานเป็นไปตาม
กรอบอานาจ ที่กาหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถเร่งดาเนินการแก้ปัญหาให้การทาประมง
สามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมิได้มีการป้องกัน
และแก้ไขโดยเร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่ง หัวหน้า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่ อง มาตรการแก้ไขปัญ หาที่เกิ ดจากการจาหน่ า ย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสานักงานกินแบ่งรัฐบาลและเงื่อนไขสัญญาจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นไปโดยเคร่งครัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อยู่ในตาแหน่งต่อไป และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติอยู่ในตาแหน่งต่อไป ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไปจนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓
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๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้กระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา โดยการเพิ่มผู้แทนจากฝ่ายบริหาร
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหามีองค์ประกอบที่มีความหลากหลายและได้สมดุล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบและการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบและกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการในการกากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมาตรการในการกากับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ดังนี้
๑.๑ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้ทุกกระทรวงดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
กาหนดแนวทางในการใช้อานาจดุลยพินิจโดยประกาศให้ประชาชนทราบ และหากเจ้าหน้าที่มิได้ดาเนินการใช้ดุลยพินิจตามแนวทาง
ที่กาหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
๑.๒ เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีอาจใช้อานาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และมีอานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
๑.๓ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นจะต้องใช้อานาจพิเศษเหนือกว่ าอานาจตามข้อ ๑.๑ และ
ข้อ ๑.๒ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจใช้อานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ กาหนดมาตรการในการกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขหรือยกเลิกการใช้อานาจดุลยพินิจที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ แต่วิธีการนี้จาเป็นจะต้องกาหนดรายละเอียดให้ชัดเจน และมีข้อจากัดหรือมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง กล่าวคือ
เมื่อมีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในกรณีนี้แล้ว คาสั่งดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระหน้าที่แก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการบังคับการให้เป็นไปตามคาสั่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องดูแลหรือการแก้ไขการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มี
การปฏิบัติการตามคาสั่งนั้นได้อย่างทั่วถึง
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โดยเลือกใช้มาตรการให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและระยะเวลา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการในรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการในรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงคมนาคม ดังนี้
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผ่านการจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ
๒. การนายุทธศาสตร์จากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๕ สู่แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๘ ปี เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

๗๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานแรกที่นาข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการประกวดราคาใช้ระบบ Construction
Sector Transparency Initiative (CoST) ในโครงการส่วนต่อขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ เพื่อการดาเนินงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน ๑๔๔,๔๐๖
ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจา ๓๖,๐๙๖.๕๑ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน ๑๐๘,๕๐๙.๔๙ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวม
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๕๘,๓๐๘.๔๔ ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน ๖๓,๑๘๗ ล้านบาท
๕. การให้บริการยกระดับจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถจักรยานสาธารณะเพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมทัง้ สร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Check in และ
ปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการปรับปรุงห้องน้าในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ
และสถานีรถไฟหัวลาโพงให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรทางน้า โดยจัดให้มีโครงการ
เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
๖. ในการขับเคลื่อนกฎหมาย ได้สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรือประมงที่ทาผิดกฎหมายทาให้เกิดการค้ามนุษย์
Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) และเร่งรัดการดาเนินงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจานวน ๑๐ ฉบับ
๗. เชื่อมโยงโครงข่ายสู่สากลพัฒนาโครงข่ายถนนและการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานรองรับพื้ นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ๕ แห่ง ปรับปรุงเส้นทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย-คลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก ระยะทาง ๑๗๔ กิโลเมตร
๘. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย-จีน พัฒนาเส้นทาง
รถไฟทางคู่ ๔ สายทาง ลงนามบันทึกแสดงเจตจานงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙. ก่อตั้งท่าอากาศยานเพิ่มเติม ๑ แห่ง ที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา และพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัด ตาก
เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับปริมาณผู้โดยสารจากปีละ ๘๐,๐๐๐ คน เป็นปีละ ๓๖๐,๐๐๐ คน
๑๐. เปิดทางลอดดาราสมุทร จังหวัดภูเก็ต บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๐
เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร รองรับปริมาณรถยนต์ในช่วงเทศกาล และเปิดถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ตอนที่ ๒ อาเภอสันป่าตอง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทางจักรยาน เพื่ออานวยความสะดวกแก่การเดินทางในท้องถิ่น รวมทั้งเร่งดาเนินการแก้ปัญหา
จราจรในเขตกรุงเทพบริเวณจุดวิกฤติ เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
โดยสารในบริเวณฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ๑๗ ท่า ซึ่งจะเริ่มดาเนินการทันทีในปีนี้ ๓ ท่า
๑๑. ขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางอีก ๖ เดือน
๑๒. ลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจาก
การปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจัดงานบั้งไฟ
๑๓. การด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล โดยได้ มี ก ารพั ฒ นาเส้ น ทางจั ก รยานที่ ไ ด้ ม าตรฐานทั้ ง
ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค การใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการทาถนนของหน่วยงานในสังกัด ปรับปรุงการให้บริการ
Visa on Arrival ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะแรก ๒ เส้นทาง คือ กรุงเทพ-หัวหิน
และกรุงเทพ-พัทยา-ระยอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลโดยพัฒนาศูนย์กลาง Marina ของอาเซียน และเร่งรัดการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยในทุก ๆ ด้าน ด้วยความโปร่งใส ว่องไว ใส่ใจพัฒนา และจะยังคงมุ่งมั่นทาต่อไปเพื่อนาความสุขมาสู่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่เลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติรายงาน สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล มีภารกิจที่สาคัญคือ การช่วยเหลือคนไทย
ที่ตกค้างอยู่ที่ประเทศเนปาลกลับถึงประเทศไทย จานวน ๗๓ คน การช่วยเหลือประชาชนและรัฐบาลเนปาลโดยการบริจาคเงิน
กว่า ๔๘ ล้านบาท การบริการทางการแพทย์ และการจัดอากาศยานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์รวม ๗ เที่ยวบิน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕

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

๑.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่สาคัญคือ การเชิญผู้นาและตัวแทนกลุ่มบุคคลร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และการอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการจับกุมผู้ต้องสงสัยพร้อมอาวุธปืนและยาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย และผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล
ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันเบื้องสูง
๑.๓ การแก้ปัญหาด้านการประมง ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย และให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์
๑.๔ โครงการบริหารจัดการน้าของรัฐบาลที่กองทัพบกร่วมดาเนินการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ ๘ จังหวัด และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม) ที่กองทัพบกรับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ๑๖๙ รายการ งบประมาณ ๑,๒๓๕ ล้านบาท
๑.๕ การเตรียมการสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในช่วงต่อไป ได้แก่ การกากับดูแลและอานวย
ความสะดวกการส่งออกน้ามันจากไทยไปเมียนมาและแนวชายแดนกลุ่มประเทศ CLMV การดาเนินการต่อการผลิตเหล้ าเถื่อน
การบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา
๒. มอบหมายให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์ ) ชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลว่า ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศเนปาลเริ่มเข้าสู่
ช่วงบูรณะฟื้นฟูประเทศแล้ว หากต้องการส่งความช่วยเหลือควรบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของจาเป็นสาหรับให้ผู้ประสบภัยใช้ดารงชีพ
ในช่วงการฟื้นฟูและบูรณะที่อยู่อาศัย เช่น ข้าวสาร เต็นท์ ผ้าพลาสติก ไม้ สังกะสี วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับไปพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการขนส่ง
สิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งสิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาลได้อย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ โดยในชั้นนี้ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานองค์กรหรือมูลนิธิระหว่างประเทศ เช่น UNICEF เพื่อจัดส่งสิ่งของ
บริจาคที่มีอยู่ในขณะนี้ตามความเหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ผลงานที่ทาได้ร้อยละ ๑๐.๑๖
ผลงานที่ตั้งไว้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติร้อยละ ๖๘.๖๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕๘.๕๓ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบ
พื้นที่เพิ่มเติม ส่วนการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ ๗๒๘,๔๐๖ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๖๑.๗) เหลือดิน
ในพื้นที่ต้องขนออก ๔๕๒,๐๓๗ ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๘.๓) สาหรับปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน ได้แก่ ปัญหาการส่งมอบ
พื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง ปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า และปัญหา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฯ ร้องเรียนเพื่อขอรับการชดเชยที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม
๑.๒ สรุปการดาเนินการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ดินที่ขนย้ายออกจาก
พื้นที่ก่อสร้างแล้ว จานวน ๗๖๐,๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร ดินที่ผู้รับจ้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
ขอเก็บไว้ใช้งานในพื้นที่ จานวน ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทาการขนย้ายออก จานวน ๒๔๘,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. ให้โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเร่งชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การชะลอการดาเนินการก่อสร้างสะพานเกียกกายในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่)
๗๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รับ ทราบผลการส ารวจความคิด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกับ การจั ดระเบี ย บสังคม พ .ศ. ๒๕๕๘
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผน
กาหนดมาตรการจัดระเบียบสังคม เพื่อทาให้สังคมน่ าอยู่และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเก็บ รวบรวมข้อมูลระหว่าง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีประเด็นที่ประชาชนมีความเห็น เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการที่มีอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน
มีการส่งเสียงดังรบกวน การเปิด-ปิดเกินเวลา การปล่อยให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิง/สถานบริการดังกล่าว
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่บริเวณใกล้เคียงหรือรอบ ๆ
สถานศึกษา/ศาสนสถาน การลักลอบขายสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมาย (ร้านค้าแอบแฝง) และการมั่วสุมเสพยาเสพติดและการซื้อขาย
ยาเสพติดในร้านเกม-อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งผลการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม ซึ่งประชาชนร้อยละ ๙๙.๘ ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน ในจานวนนี้มีความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุดร้อยละ ๗๘.๕ ปานกลางร้อยละ ๑๙.๕ น้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ ๑.๘ และมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่พึงพอใจ คือ
ร้อยละ ๐.๒ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม
สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ
ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ โดยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ ดังนี้
จากเดิม “๕. ให้ส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และ
การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการวิจัย (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุชั้นความลับไว้) ไปให้
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน หลังจากการเดินทางกลับ โดยให้จัดทาข้อมูลในรูปเอกสาร
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรูปแบบและวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกาหนด”
ปรับปรุงเป็น “๕. ให้หน่วยงานที่ส่งบุคลากรไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึ กษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน
ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จัดทาข้อมูลและเก็บรวบรวมรายงานการไปราชการฯ ไว้ในเว็บไซต์
ของหน่วยงานนั้น ๆ (เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสาร หรือรายงานที่ระบุชั้นความลับไว้ ) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน หลังจาก
การเดินทางกลับ”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้อานวยการสานักงบประมาณว่า ในการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้สานักงบประมาณดาเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อน
๒. ให้ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นดาเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกากับให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวก่อนเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรี
ที่กากับดูแลให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
๓. ให้ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณหรือเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจถามความเห็นของกระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนา
ความเห็นของหน่วยงานข้างต้นเสนอมาพร้อมกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลพิจารณาสั่งการให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรี

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และ
๑. ให้เสนอพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๘ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. ให้กระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานาร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและให้มีความสอดคล้องกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยให้หารือกับรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. ให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีทุกท่านเข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่งสมุทรปราการ ในท้องที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระ
เป็นเรื่องด่วน
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเสนอกฎหมายสาคัญที่มีความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งเป็นกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
๒.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเสนอกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งโดยให้สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการเช่านา โดยให้พิจารณากาหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสัญญาเช่านาให้มีความชัดเจนระหว่างพื้นที่ในหรือนอกเขตชลประทาน ระยะเวลาการเช่า ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเป็นธรรม
และให้กฎหมายดังกล่าวสามารถใช้บังคับได้ก่อนฤดูการทานาในครั้งต่อไป
๗๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยประมงให้ครบถ้วน ภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล และสามารถป้องกันและควบคุมการทาประมงผิดกฎหมายได้ รวมทั้งให้เร่งเสนอ
กฎหมายอนุบัญญัติ ให้เรือประมงขนาดไม่เกิน ๓๐ ตันกรอส ติดตั้งเก๋งเรือได้เพื่อรองรับการติดตั้งระบบติดตามตาแหน่งเรือ
(Vessel Monitoring system : VMS)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ประจาเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเดินทางไปร่วมสัมมนา Combating pirate and Modern-Day Slavery In Thailand ณ กรุงบรัสเซลส์
ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๒-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ของนายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินการของประเทศไทยต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง
๒. การเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อร่วมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ ตรวจเยี่ยม
สานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และเยี่ยมแรงงานไทยที่ทางานในประเทศสิงคโปร์
๓. การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๒๓ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ของนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและกาหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ในเวทีระดับโลก และแสดงข้อเสนอแนะเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของไทยในเวทีโลก
๔. การเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เพื่อพบปะหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดาเนินกิจการของบริษัทญี่ปุ่นที่ทันสมัย และเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาต่าง ๆ ของผู้ฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิคของไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ ดังนี้
๑. การยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้ดาเนินการยื่นคาขอแก้ไข
เพิ่มเติมต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง
๒. กรณีในคาขอแก้ไขเพิ่มเติมเดียวกันและมาตราเดียวกัน แต่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ ๒ แบบขึ้นไป จะให้
แนวทางในการดาเนินการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประการใด
สรุป คณะกรรมาธิการมีมติในกรณีนี้ให้ในหนึ่งคาขอแก้ไขเพิ่มเติมและหนึ่งมาตราจะต้องแสดงการแก้ไขเพิ่มเติม
แบบเดียวเท่านั้น หากมาตราใดมาตราหนึ่งมีการแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่สองแบบขึ้นไป คณะกรรมาธิการถือว่าการขอแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรานั้นไม่มีความสมบูรณ์และไม่รับไว้พิจารณาต่อไป
๓. กรณีคาขอแก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกาหนดตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะให้แนวทางในการดาเนินการ
แก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประการใด
สรุป คณะกรรมาธิการมีมติในกรณีนี้ให้คาขอแก้ไขเพิ่มเติมที่จะยื่นต่อคณะกรรมาธิการจะต้องเป็นไปตามแบบ
ที่กาหนดตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗
เท่านั้น หากคาขอแก้ไขเพิ่มเติมใดไม่เป็นไปตามแบบดังกล่าว คณะกรรมาธิการถือว่าคาขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่มีความสมบูรณ์
และไม่รับไว้พิจารณาต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การนาเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนาเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า เรื่องที่นาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
การนาเสนอเป็นวีดิทัศน์ควรมีความกระชับ จึงเห็นควรให้ส่วนราชการที่จะนาเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนาเสนอ (PowerPoint Presentation)
ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจัดทาวีดิทัศน์หรือสื่อนาเสนอที่มีความยาวไม่เกิน ๔ นาที และให้ส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ล่วงหน้าภายในวันศุกร์ เพื่อนาเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง "ถอดบทเรี ย นการคลี่ ค ลายวิ ก ฤตการณ์ ท างการเมื อ งสู่ ก ารปฏิ รูป ประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตย กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานคณะทางานตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทารัฐธรรมนูญและการปฏิรูป ลงวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อดาเนินการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาให้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการจัดทารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศ
เหล่านั้น สถาบันพระปกเกล้าในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทางานจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลาย
วิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย” ในวันที่ ๒๒, ๒๖ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิเทศสโมสร
กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้
๑.๑ กรณีศึกษา การร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย Prof. Dominique Rousseau ในวันศุกร์ที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑.๒ กรณีศึกษา การร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรั ฐฝรั่งเศส โดย Prof. Michel Troper ในวันอังคารที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑.๓ กรณีศึกษา การร่างรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย Prof. Ulrich Karpen ในวันพุธที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประสานสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเชิญคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
เข้าร่ว มรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่า ว ทั้งนี้ หน่ว ยงานภาครัฐ ที่เข้าร่ วมควรจัดเตรียมประเด็ นที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แจ้งว่าได้รวบรวมและสรุปความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ของกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานในฝ่ายบริหาร องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และประชาชน แล้ว สรุปได้ว่า
ร่างรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งควรแก้ไขหลายประการ รวมทั้งบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งมีรายละเอียดมากและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ควรกาหนดกรอบและกลไกอย่างกว้าง ซึ่งจะได้จัดทารายละเอียด
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปดาเนินการจัดทารายละเอียดฉบับสมบูรณ์เพื่อยื่น
คาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกาหนด
เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๘๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอความเห็นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการ
๑.๑ ข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ (๑) รัฐบาลชุดต่อไปสามารถ
สานต่อผลงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ทาไปแล้ว (๒) ประเทศชาติในอนาคตจะต้องไม่กลับมาขัดแย้ง และ (๓) การเมืองในอนาคตได้พัฒนา
ก้าวหน้า ให้ความเป็นธรรมและเป็นที่พอใจ ตลอดจนจะต้องไม่เปิดโอกาสให้ทุจริต ใช้อานาจผิดครรลองครองธรรม หรือใช้ประชานิยม
อย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสังคมไทย และ
สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง อันจะช่วยนาพาประเทศชาติไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์อย่างยั่งยืนต่อไป
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
๑.๒ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็น
หรือข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยให้เพิ่มเติมข้อเสนอ
ของนายกรัฐมนตรีข้างต้นก่อนส่งความคิดเห็นและคาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐมนตรี
ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ
๒. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๒.๑ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทาหน้าที่
กาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปและสร้างความปรองดอง เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ มีเป้าหมายร่ วมกัน
รวมทั้งมีอานาจเสนอแนะ สั่งการ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง รักษาความสงบ ความมั่นคงของประเทศ และขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ กรณีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า เห็นสมควรนา
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมมาพิจารณาประกอบด้วย โดยให้มี
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งในลักษณะเดียวกับสภากลาโหม ทาหน้าที่กลั่นกรองบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในตาแหน่ง
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยให้องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๖ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นต้น และจากการประเมินผลสาเร็จในการ
ดาเนินงาน ขณะนี้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงถึงแม้ว่าได้มีการยกเลิ กการประกาศใช้กฎอัยการศึกไปแล้ว แต่ยังมีคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ควบคุมการชุมนุมอยู่
๒. การปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน
ในหลายเรื่อง เช่น การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต แนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเห็นควรให้กาหนดเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แนวทางการแก้ไข
และข้อเสนอในการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยการปรั บ ปรุงแนวทางบริ หารองค์ ก รก่ อ นชั้น ศาลให้ เ หมาะสม รวมถึ งกรอบแนวคิ ด ในการปฏิ รู ป ระบบสาธารณสุ ข และ
กรอบแนวคิด ในการปฏิ รูป ระบบภาษี อากร ซึ่ งรัฐ บาลควรจะต้องให้ ส่ว นราชการและหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งให้ การสนับ สุน น
การดาเนินการที่ผ่านการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นต้น
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

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

๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ (๑) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม (๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน (๖) การบริหารเศรษฐกิจ (๗) การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (๘) การพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ
ประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ การสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ การให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ตามที่ได้รับคาขอ การเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือ
ระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ การพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ การดาเนินการ
เรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ การจัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารฯ และการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ความร่วมมือทางวิชาการ
กับต่างประเทศ และด้านศึกษาวิจัย รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการและแนวทางแก้ไข ตลอดจนเป้าหมายการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของสานักงาน กสทช.
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดาเนินการยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวงเงิน ๑๔,๓๐๐ ล้านบาท และพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อนาไปใช้
แทนเงินกู้บางส่วนสาหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาหรือแนวทางการคืนเงินให้แก่กองทุนดังกล่าว และการจัดสรร
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Management) ร่วมกับ กสทช. ให้มีความเหมาะสมและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๑ รายการ
งบประมาณทั้งสิ้นจานวน ๓๗๕,๗๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน ๑๘๖,๖๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๙.๗ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๓๕๑,๓๒๒ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๕๙,๕๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๔ ตามที่สานักงบประมาณ
และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ

๘๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐติดตามและเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป ยกเว้นกรณี
ดังนี้
๒.๑ เงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
๒.๒ กรณีหน่วยงานใดที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
๓. ในการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณขอให้ทุกหน่วยงานคานึง ถึงเหตุผลความจาเป็น
และความเหมาะสมด้วย

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ และให้นาเงินงบประมาณในโครงการ
สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการที่กรมบัญชีกลางฝากอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ เป็นจานวน ๘,๕๙๑.๕๖ ล้านบาท) ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการคืนเงิน
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรจะต้องคานึงถึงเรื่องเวลาที่ เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางการคลัง และปฏิทินงบประมาณ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการงบประมาณและการคลังของประเทศที่จะนาเงินดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยผ่านกลไก
ของงบประมาณ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และบุคคลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และบุคคลตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
๒. ส าหรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน เห็ น ควรก าหนดค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทางานดังกล่าวในแนวทางเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับเปลี่ยนให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแทนรายครั้ง ส่วนอัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนให้ได้รับตามอัตราค่าตอบแทนรายครั้งที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สาหรับบุคคล
ที่มีความเชี่ยวชาญที่มาช่วยปฏิบัติงานนั้น เนื่องจากไม่ได้กาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน กรมบัญชีกลาง
จะพิจารณาเทียบเคียงร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกาหนดอัตราที่เหมาะสมให้ต่อไป ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกาลังพล
ที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอขอรับการสนับสนุนโควตาการพิจารณา
บาเหน็จความชอบประจาปี (๒ ขั้น) กรณีพิเศษ เพิ่มเติมอีกร้อยละ ๓ ของจานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จานวน ๑,๐๓๓ นาย โดยให้มีผลในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) สาหรับงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ
ก็ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยจากงบกลาง รายการเงิ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ นและเงิ น ปรั บ วุ ฒิ ข้ า ราชการเป็ น ล าดั บ ต่ อ ไป ตามความเห็ น ของส านั ก
งบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมและทหารกองประจาการที่ปฏิบัติหน้าที่
ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้รับสิทธิการนับเวลาราชการ
เป็นทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และ
ผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติของข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างส่วนราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐอื่น ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีหรือช่วยปฏิบัติราชการในงานของ
คณะรัฐมนตรี โดยปรับปรุงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และ
ผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน อยู่ในฉบับเดียวกัน
๒. อนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐดาเนินการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนที่ปรับปรุงตามข้อ ๑ และไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ (รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
เป็นต้นไป

๘๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในส่วนของอัตรากาลังที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม จานวน ๒๐ อัตรา
ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนาอัตรากาลังที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากาลังภาครัฐ ) จานวน ๒๐ อัตรา
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ จานวน ๑๖ อัตรา และพนักงานราชการ จานวน ๔ อัตรา ไปปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางรางของประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สาหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับการจัดสรรงบประม าณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ไม่ให้ส่วนราชการนาตาแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับระดับตาแหน่งสูงขึ้ น หรือเกลี่ยไปปฏิบัติงานอื่น
นอกเหนือจากภารกิจตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และให้เร่งนาเสนอแผนการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง และประสานกับกระทรวง
การคลังเพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้างองค์กรและฐานะทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ด้านการบินของประเทศไทยตามผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกากับ
ดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme-USAOP) จากคณะผู้ตรวจสอบ
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการการกาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการและอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี่ยวชาญพิเศษ กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ เพิ่มขึ้นกรณีพิเศษ จานวน ๔๘ อัตรา ของกรมการบินพลเรือน
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. มอบหมายให้สานักงาน ก.พ. สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้สานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจาเป็นและสอดคล้องกับกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รองรับการจ้างพนักงานราชการ
ตามจานวนกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมต่อไป

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ ทก ๐๒๐๑.๖/๒๙๔๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ที่ระบุว่า
“หากหน่วยงานใดมีความจาเป็นที่จะต้องมี Call Center ของตนเอง เห็นควรนาเรื่องขอเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก
เสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ” เนื่องจากแนวทางดังกล่าวไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและไม่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่เห็นชอบเป็นหลักการว่า ให้จัดตั้ง Sub Call Center
ได้เฉพาะในหน่วยงานที่มีความจาเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น โดยให้ประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งเป็นกรณี ๆ ไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

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

๒. การขอรับจัดสรรเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้กับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด เพื่อใช้เป็น Call Center ในการอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ให้กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การยกระดับการบริการประชาชนรถโดยสารสาธารณะ
(รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) และการยกระดับมาตรฐานห้องน้าสถานีขนส่งทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดาเนินงานของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การยกระดับการบริการ
ประชาชน รถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) และการยกระดับมาตรฐานห้องน้าสถานีขนส่งทั่วประเทศ สรุปได้
ดังนี้
๑.๑ การยกระดับการบริการประชาชน รถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) กรมการขนส่ง
ทางบกได้เร่งพัฒนาการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
ด้วยการประเมินผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in ร่วมประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ โดยตั้งแต่เปิดใช้บริการ
วันที่ ๒๐ กุม ภาพันธ์ -๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู้ ดาวน์ โหลดรวมกว่ า ๒๐,๐๐๐ ราย ในจานวนนี้มีก ารแสดงความคิดเห็นและ
เรื่องร้องเรี ยนที่ได้ดาเนินการไปแล้วทั้งหมด ๙๘๖ เรื่อง และจากข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้โดยสารอยู่ที่ ๒.๘
จากคะแนนเต็ม ๔ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล DLT Check in กับฐานข้อมูลทะเบียนและ
เรื่องร้องเรียนของกรมการขนส่งทางบกเพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบในการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการรถแท็กซี่ พร้อมจัดกลุ่มรถแท็กซี่ที่มีปัญหาเพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
๑๕๘๔ ของกรมการขนส่งทางบกได้ดาเนินการตอบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิเสธผู้โดยสาร
มากที่สุดถึงร้อยละ ๒๖ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนามาใช้เพื่อพัฒนาแท็กซี่และสร้างแรงจูงใจยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ที่ทาดี โดยให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เพื่อกาหนดทิศทางการจัดระเบียบการให้บริการด้วยรถแท็กซี่อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
๑.๒ การยกระดั บ มาตรฐานห้ อ งน้ าสถานี ข นส่ งทั่ ว ประเทศ กรมการขนส่ งทางบกได้ ย กระดั บ มาตรฐาน
การให้บริการด้วยการพัฒนาห้องน้าตามสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการออกแบบห้องน้า
ตัวอย่างมาตรฐานสาหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างห้องน้าใหม่ภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ พร้อมทั้งกาหนดให้จานวนห้องน้ามาตรฐานประเภทต่าง ๆ มีเพียงพอกับผู้ใช้บริการในสถานีทุกระดับ
และสามารถให้ผู้ป่วยที่นั่งรถเข็ นใช้งานได้สะดวกปลอดภัย นอกจากนี้ สุขภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกโดยต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (Healthy Accessibility Safety :
HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดให้ใช้บริการฟรี และมีมาตรฐานการดูแลและบารุงรักษาห้องน้าในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพดี ตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารในการควบคุมดูแลของ
กรมการขนส่งทางบก จานวน ๖๐ แห่ง พร้อมกับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารงานโดยบริษัท ขนส่ง จากัด และเอกชนอีก ๙
แห่ง จะปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๔๘ แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณ ทั้งนี้ เป้าหมายของกรมการขนส่งทางบก คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารต้องมี
ห้องน้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีความพร้อมสามารถรองรับประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒. ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการจัดหาสถานที่พักรอผู้โดยสาร ณ จุด รับส่งผู้ โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
(รถแท็กซี่) ในสถานีขนส่งผู้โดยสารต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนในระหว่างที่รอรถและจัดให้มีรถแท็กซี่ให้บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
ร้องเรียนการให้บริการ แนะนาการให้บริการผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการหรือการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่ ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบและดาเนินการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริงจัง เช่น การยึดใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น

๘๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการชาระเงิน สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ในการตรวจพิจารณาด้วย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการชาระเงิน ตามจานวนที่ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ จะทาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการที่เหลืออยู่หรือมีจานวน
น้อยกว่าจานวนคณะกรรมการโดยตาแหน่งซึ่งเป็นผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีผลให้ขาดการถ่วงดุลอานาจของ
ผู้แทนในคณะกรรมการที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการคณะใดคณะหนึ่งไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการ
ที่เหลืออยู่ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จึงจะสามารถประชุมต่อไปได้ รวมทั้งควรมีการบัญญัติให้มีการเปิดเผยบัญชี
ทรัพย์สินของคณะกรรมการดังกล่าวก่อนเข้ารับการดารงตาแหน่งและหลังการออกจากตาแหน่ง ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗





  

    

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

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และสถานควบคุมแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และสถานควบคุม
แห่งเอเชีย ครั้งที่ ๔ (4th Asian Conference of Correctional Facilities Architects and Planners, 2015 : 4th ACCFA)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. สาระสาคัญของการประชุมได้มีการนาเสนอข้อมูลในการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ สถานควบคุม
ประกอบด้วยหัวข้อสาคัญ ได้แก่ (๑) สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นในด้านสถานควบคุม (๒) บทบาทของนักวางแผนสถานควบคุม
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการออกแบบสถานควบคุม (๔) ความประสงค์ของการวิเคราะห์แผนงานก่อนการบริหาร
จัดการโครงการของสถานควบคุม และ (๕) สุขอนามัยเรือนจา (ความมั่นคง การเยียวยาและการฟื้นฟูส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่
สุขอนามัยในเรือนจาอย่างไร?) รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ เรือนจากลาง INSEIN (อินเซน) นครย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเรือนจากลางที่ใหญ่ที่สุด
ของเมียนมา
๒. การประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างดียิ่งในด้านทักษะ องค์ความรู้ การออกแบบในด้านต่าง ๆ
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบก่อสร้าง อาคาร สถานที่ สถานควบคุมในประเทศไทยให้มีความทันสมัย
กับยุคปัจจุบัน รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการออกแบบและก่อสร้างในระดับนานาชาติของหน่วยงานรัฐ อีกทั้ง
ยังทาให้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางการร่วมมือในการแก้ปัญหาในระดับนานาชาติของกร ะทรวงยุติธรรม
ในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ สถานควบคุม ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง
ตามหลักสากล สาหรับการประชุมการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สถานที่ สถานควบคุมแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๕ (Asian Conference
of Correctional Facilities Architects and Planners, 2016 : 5th ACCFA) กาหนดจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลีในห้วงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงกระบวนการขยายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี การปรับปรุง
ข้อความในประกาศขายทอดตลาดให้ชัดเจน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาด และหลักเกณฑ์การวาง
หลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา และเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาดมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคณะกรรมการ
กาหนดราคาทรัพย์ให้มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับ
เพศ) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกระทาชาเรา การคุกคามทางเพศ สิ่งอันลามก และอัตราโทษปรับในลักษณะ ๙ ตามที่กระทรวง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

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

ยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสานักงานศาลยุติธรรม อาทิ ความซ้าซ้อนของกฎหมาย กรณีการกาหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศตามร่างมาตรา ๒๘๕/๓
มีความซ้าซ้อนกับมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้บัญญัติครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอยู่แล้ว รวมทั้งยั งมีร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
ในการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือทาให้แพร่หลายซึ่งสิ่งลามกตามมาตรา ๒๘๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ด้วย จึงต้องพิจารณาความซ้าซ้อนและความสอดคล้องกันของการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลามกตามร่างพระราชบัญญัตินี้
กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒. มอบให้กระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาการขอพระราชทานอภัยโทษ ทั้งระบบ โดยพิจารณาประเภทความผิด
และระยะเวลาการรับโทษที่เหมาะสมในการขอพระราชทานอภัยโทษ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทาผิดมีโอกาสก่ออาชญากรรมขึ้นอีก
ในสังคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
วิธีดาเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการคุมประพฤติให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของกรมคุมประพฤติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่ง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงาน ก.พ. ที่เห็นว่า ไม่มีความจาเป็น ต้องระบุให้พนักงานคุมประพฤติเป็นตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ เนื่องจากมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้แล้ว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ บางประการ
โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมิให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และเพื่อให้มีหลักประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง
หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยให้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้สง่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นาความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่ขัดกับกฎหมายอื่น
ไปปรับแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย รวมทั้งกรณีขั้นตอนการเสนอจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ) แล้วแจ้งผล
การดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๘๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อกาหนดมาตรการ
เยียวยาและบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพื่อขอบัญญัติการจัดตั้งสานักงานกองทุนยุติธรรมไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง ข้อสังเกตของ
ก.พ. เกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไว้ในกฎหมาย) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
(เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) เพื่อขอให้มีการบัญญัติการจัดตั้งสานักงานกองทุนยุติธรรม
ปรากฏไว้ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการเฉพาะราย
๒. กรณีมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในกระทรวงยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรม
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สาหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงยุติธรรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี รองรับตามความจาเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๐


   

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ร วม ๕ ครั้ ง มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๗๘ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๖๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๒๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๖๘168เรื่อง (๖๐.๖๕ %)
ป, 4
วาระประธานแจ้
ง ๔ เรื่อง (๑.๔๔ %)

วาระอื
่น ๆ ๒๗ เรื่อง (๙.๗๕ %)
อ, 27
พ, 78

วาระเพื่อพิจารณา ๗๘ เรื่อง (๒๘.๑๖ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๒

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

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้ง สิ้น ๒๔๖ เรื่อ ง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๗๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๗ เรื่อง วาระจร ๑๐ เรื่อง เพิ่มเติม ๑ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๖๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๕๘ เรื่อง วาระจร ๑๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง
วาระปกติ

๒๐๐

๑๕๘

วาระจร

๑๕๐
๑๐๐
๕๐

วาระพิจารณาเพิ่มเติม

๖๗
๑๐

๑๐

๑

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๔๖ เรื่อง

๙๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

เรื่องพิจารณาเพิ่มเติม

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

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๓ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๗๗ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
รล.
พศ.
สว.
สผ.
ตช.
ปง.
ผผ.
สลธ.คสช.
กสทช.
สสส.
สช.
รธน.
อื่น ๆ

๖๓

๖
๓

๑๔

๕

๑๙

๑๔

๒๓

๘
๗
๖
๖

๓

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑

๐

๕
๖

๔
๕

๒๑

๑๒

๙

๘

๑๐

๙

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐่อง
จานวนเรื

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๔

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๔๒ เรื่อง
๑๕.๑๖ %

เรื่องทั่วไป
๒๓๕ เรื่อง
๘๔.๘๔ %

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐ บาล จานวน ๑๖๘ เรื่อง และเรื่องที่ ไม่ส อดคล้องกับนโยบายรัฐ บาล จานวน
๑๐๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล,
บาล
๑๖๘ 60.65%
เรื่อง
168,
๖๐.๖๕ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล,
เรื่อง
109, ๑๐๙
39.35%
๓๙.๓๕ %

รวมทั้งสิ้น ๒๗๗ เรื่อง

๙๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๔๙

๕๐

๔๐

๔๐

๓๗

๓๐
๒๐
๑๐
๐

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

๕
(๑)

(๒)

๖

๔

๕

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

๕

๓

(๗)

(๘)

๗
(๙)

๗
(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๖๘ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๖

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

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๕๖
๔๓

๓๗

๑๗
๘
(๑)

(๒)

(๓)

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

๗

(๔)

(๕)

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

รวมทั้งสิ้น ๑๖๘ เรื่อง

๙๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

(๖)

ด้าน

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการ ในภูมิ ภาคต่าง ๆ
จานวน ๓๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาคใต้
จานวน ๑๑ เรื่อง
๓๑.๔๓ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน ๔ เรื่อง
๑๑.๔๓ %

ภาคเหนือ
จานวน ๑๐ เรื่อง
๒๘.๕๗ %

ภาคตะวันออก
จานวน ๒ เรื่อง
๕.๗๑ %
กทม.และปริมณฑล
จานวน ๑ เรื่อง
๒.๘๖ %
ทั่วประเทศ
จานวน ๑ เรื่อง
๒.๘๖ %
ภาคตะวันตก
จานวน ๑ เรื่อง
๒.๘๖ %

ภาคกลาง
จานวน ๕ เรื่อง
๑๔.๒๘ %

รวมทั้งสิ้น ๓๕ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๒๒ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๒
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๒๐ ๑๑
๑๔
๗
๑๐
๔
๐

๑๓ ๗ ๙

๑๖
๕

๕

๑

๗

๘

๑๓
๔

๑๑

๔

๒ ๔

๑

๒

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

๙๘

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

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

๑.
๒.
๓.
๔.

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ
๖. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(บทบัญญัติว่าด้วยการจานองอากาศยาน)
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
๘. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
๙. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)....
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการป้องกันการกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

๙๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๑๘๖๖๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๕๖๒/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๘๕๓๓/๕๘ [๒๖/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๗๙๙/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๓๖๒/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๓๕๗/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๗๓๐๔/๕๘ [๑๙/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๘๓๓/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๗๘๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๖๕๓๒/๕๘ [๑๒/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๙๓๒/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]
๑๕๙๑๙/๕๘ [๐๗/๐๕/๒๕๕๘]

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

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

ฉบับ
๔๐
๔๐

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นพระราชกาหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และกฎ ก.พ.
ซึ่งได้ล งประกาศราชกิจ จานุ เบกษาแล้ ว ตั้ งแต่ ช่ว งเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีจานวน ๔๙ ฉบับ จาแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
กาหนด

หน่วยงาน
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

พระราช พระราช
บัญญัติ กฤษฎีกา
๕
๑
๑
๓
๑
๒
๑๑
๑

กฎ
กระทรวง
๑

ประกาศ

ระเบียบ

กฎ ก.พ.

๒
๑
๓
๑

๖
๑

๑
๑
๑

๑
๔
๑๑

๒๖

๑
๙

๑

๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๐

เบ็ดเตล็ด

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม

อักษรย่อ
รล.
พศ.
ตช.
ปง.
สผ.
สว.
ผผ.
กสทช.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

สสส.
สช.
สลธ.คสช.
รธน.
อื่น ๆ

๑๐๑ สานักบริหารงานสารสนเทศ

ชื่อเต็ม
สานักราชเลขาธิการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระทาประมงผิดกฎหมาย

