คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และ
การปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทํ า งานของรั ฐ บาล จึ งได้ เผยแพร่ เอกสารนี้ แก่ สาธารณชนในเว็ บไซต์ ของสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี
www.soc.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตุลาคม ๒๕๕๙

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ว ๓๑๒/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลปัจจุบัน
ว ๓๕๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น
“พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”

หน้า
๑

๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
๓๗๘๖๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๒

๓๗๕๖๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๒

๓๙๕๐๕/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๔๙๗/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๒
๓

๔๐๓๔๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]
ว(ล) ๔๐๓๐๖/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๓
๔

๓๗๘๔๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไข ๓๘๔๙๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

๔
๕

ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง พ.ศ. ....
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓๐
ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน
รายงานผลการดําเนินการตามข้อตกลง/สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็น ๓๗๒๗๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ทางการ

๕

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรี China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality ๓๗๖๘๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕

๕

-๒ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ปี ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๑๘
การต้อนรับ-ส่งผู้นําที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒
เอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒
การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐ
เยเมน
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รั ฐบาลแห่ งสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวี ยดนามว่ าด้ วยความร่ วมมื อด้ านวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ํา
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา สมัยที่ ๑๔
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙
สรุปผลการตรวจติดตามผลการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
และการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่ า งประเทศและระบบประกั น สั ง คม ณ สหราชอาณาจั ก รบริ เ ตนใหญ่ แ ละ
ไอร์แลนด์เหนือ
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยัง
รัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) พ.ศ. ....
การขอความเห็ น ชอบต่ อ เอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
การรับรองเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ เมืองบาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
การประชุมผู้นํา BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016
ร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda)
ผลการเข้าร่วมประชุมผู้นํา G20 ของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๘ และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
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๔๐๓๓๙/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๒๐
๒๑
๒๑

ว ๓๖๔/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๒๒

ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ําของ ๓๗๘๙๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม ๓ ฉบับ

๒๓

เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๗
ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐
(ต่อเนื่อง)
รายงานการรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา
(Lima Action Plan) สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๒๕
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๖
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรี
อื่นที่เกี่ยวข้อง
การดํ า เนิ น การตามข้ อ มติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง สหประชาชาติ เ กี่ ย วกั บ
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน
ครั้งที่ ๑๐
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ ๒๒ (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๒ (CMP12) และ
การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑ (CMA 1)

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน
สาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘สิงหาคม ๒๕๕๙
การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน

-๔๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
สรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและ ๓๗๓๑๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
การศึกษาเด็กปฐมวัย
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย ๓๗๕๗๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
การยกเว้นรัษฎากร (การดําเนินการเพื่อรองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไปออมต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

๒๓
๒๔

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่ว มพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อประกาศเป็นนโยบาย “ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือ ๓๘๖๐๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
ด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ”
๓๙๒๙๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ

๒๕
๒๕

-๕๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... ว(ล) ๓๗๘๙๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
(ร่าง) แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๓๗๖๐๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๒๕๖๔
ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ๓๙๕๕๓/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๔๐๑๕๖/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗
๒๗
๒๘
๒๘

๕.๓ เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ า ระวั ง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๓๗๓๓๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ว ๓๑๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๙
๒๙

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

๓๗๓๑๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๓๑

-๖๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
๓๘๔๑๐/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๓๑

ว ๓๒๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๓๑

ว ๓๒๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๓๒

ว ๓๖๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๓๒

๓๗๔๑๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม
การทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๓๘๘๔๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด

๓๓
๓๓

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
รายงานสรุปผลการทบทวนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การกํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณและปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๓๙๑๐๔/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๑๓๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๓๔
๓๕

๓๗๙๑๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๓๕

๓๘๘๒๙/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ๓๙๕๓๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)

๓๖
๓๖

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๙
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
(ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ ปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มในฤดู ฝ นและปั ญ หาขาดแคลนน้ํ า
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
ขอความเห็นชอบรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน และขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ๓๗๗๖๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๓๗

-๗ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized Exhibition
Expo 2017 Astana
ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กับบริษัท SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE.
LIMITED
แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๔ และ การประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๓๘๗๐๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๓๘

๓๘๖๘๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๓๘

๓๘๖๗๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๒๗๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๓๙
๓๙

ร่ า งระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดนโยบายและกํ า กั บ ดู แ ล ๓๗๓๔๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๗๘๘๒/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ของการประปานครหลวง

๔๐

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔๐

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี ๒๕๕๙– ๓๗๖๗๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๒๕๖๓
๓๘๗๑๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๔๑
๔๒

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand
Industrial Design Center : Thai-idc)
รายงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จํากัด
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ

๓๗๓๒๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๔๒

๓๗๒๘๔/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๓๗๖๘๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๔๓
๔๓

๓๘๖๔๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๔๓

-๘๖.๑๗ เพิ่ม ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๔๘๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๓๘๖๓๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๔๔
๔๔

๖.๑๘ ส่ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิจ ดิ จิทั ล และวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๓๗๓๓๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย–ญี่ปุ่น
๓๗๕๓๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ลาว
ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ๓๗๘๑๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ครั้งที่ ๒

๔๖
๔๖
๔๗

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
๓๗๙๒๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ๓๘๓๙๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
(๖ พื้นที่)
การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๓๙๔๙๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
มุกดาหาร

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ

๔๘
๔๘
๔๙

-๙๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรื อใช้ ประโยชน์ ส่ งเสริ ม และผลั กดั นการวิ จั ยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายด้านนี้

๙. การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ๓๗๓๐๘/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ ๓๗๕๙๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. ....

๕๑
๕๑

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
รายงานผลการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แ ม่น้ํา ประจําปี ๓๗๒๗๗/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๒๕๕๙
๓๘๕๓๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

๕๒
๕๒

๙.๒ ส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์ และใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ๓๙๕๑๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและ
การจํ านองอสั งหาริ มทรั พย์ ในภารกิ จของสถาบั นบริ หารจั ดการธนาคารที่ ดิ น
(องค์การมหาชน)

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย

๕๒

- ๑๐ ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุง
การบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
บุคลากรด้านการบิน และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙
เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน
และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง และ
การแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
รายงานผลการจัดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม”
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
รายงานผลการพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
การขยายระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
ข้ อมู ลความคื บหน้ าการดํ าเนิ นงานด้ านการปฏิ รู ปประเทศของคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ)
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ คณะต่า งๆ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๙

ว ๓๐๘/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ว ๓๒๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
ว ๓๔๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
ว ๓๖๐/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]
๓๗๓๒๙/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๗

๓๗๓๓๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๕๗

๓๘๒๐๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๕๘

๓๙๘๙๔/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๕๘

๓๗๒๔๐/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๕๘

๓๗๒๘๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ว ๓๑๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๓๒๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๕๙
๕๙
๖๐

๓๘๑๙๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๖๐

๓๘๒๐๓/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๖๐

๓๘๘๑๐/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๖๐

๓๘๖๕๕/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๖๑

- ๑๑ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ราษฎร
ที่เดือดร้อนและเสียโอกาสจากการก่อสร้างฝายห้วยละห้า
งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
การเตรี ย มการระหว่ า งพระราชพิ ธี บํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๙)
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
(เรื่อง แนวทางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ)
สรุปผลการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ครั้งที่
๑/๒๕๕๙-ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าวัสดุอาหาร
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒๑
และครั้งที่ ๒๒
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้างาน
ปฏิรูปการศึกษา
การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ

ว ๓๒๕/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๔๙๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๕๙๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๖๑
๖๒
๖๒

ว ๓๒๙/๕๙ [๑๓/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๗๙๕/๕๙ [๑๓/๑๐/๒๕๕๙]

๖๒
๖๓

ว ๓๔๘/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๖๔

๓๙๑๑๓/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๖๕

๓๙๑๒๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๖๖

๓๙๓๓๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๖๖

๓๙๔๘๕/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๖๖

๓๙๘๗๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๖๖

๔๐๒๖๑/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๖๗

๔๐๒๗๗/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๖๘

๓๗๓๕๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๖๘

๓๗๖๕๖/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๖๒๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๖๘
๖๙

๓๘๖๐๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๐

๓๘๖๖๕/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๐

๓๙๒๗๙/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๗๑

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ....
การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ขอความเห็ น ชอบในหลั ก การในการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร
ที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รวม ๖ ฉบับ

- ๑๒ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ ว ๓๔๗/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ๓๙๕๘๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
ในภาพรวม
รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๔๐๒๖๕/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]
กรณีการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๑
๗๒
๗๒

๑๐.๒ กระจายอํ านาจเพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ งบริ การ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริ มสร้ างระบบคุ ณธรรมในการแต่ งตั้ งและโยกย้ าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ว ๓๒๖/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๒๕๖๔)

๗๓

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓๙๓๐๘/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๗๔

๓๗๘๗๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย ๓๗๓๙๑/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ....

๗๔
๗๔

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน

- ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่ างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้ าและระบบป้ องกั นอั นตรายจากฟ้ าผ่ าของสถานที่
ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้งานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขน
ระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนด
ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

๓๗๖๓๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

๗๕

๓๘๓๖๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๕

๓๘๓๘๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๕

๓๘๗๓๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๕

๓๘๗๔๐/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๖

๓๘๗๔๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๗๔๘/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๖
๗๖

๓๘๔๐๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]

๗๖

๓๘๕๔๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๕๙๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๒๘๕/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๗๗
๗๗
๗๗

๓๙๔๗๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๗๘

๓๙๓๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๗๘

๔๐๒๔๕/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๗๘

๔๐๓๑๓/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]
๔๐๒๗๐/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]

๗๘
๗๙

๓๙๕๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๗๙

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ทํ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

- ๑๔ ๑๑.๔ นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น คดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

- ๑๕ -

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

๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๕

๘๖
๘๗
๘๘
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นโยบายที่
๑
การปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป ดังนี้
๑. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”
๒. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัย
และพัฒนาข้าวไทย”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”
และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น พระบิดาแห่งการวิจัย
และพัฒนาข้าวไทย”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนข้อความในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ จากเดิ ม “รั ช กาลปั จ จุ บั น ” เป็ น “รั ช กาลที่ ๙” ตามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีเสนอ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการตางประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดค่าธรรมเนียม กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการกําหนดหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการกําหนดหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง เพื่อทํา
หน้าที่กําหนดหรือแก้ไขนโยบายมาตรการและแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง กําหนดมาตรการภายในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง สินค้าที่ใช้ได้สองทาง และ
สินค้าทั่วไปที่สามารถนําไปประกอบ พัฒนา เสริมสร้าง และดําเนินการประการอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
โดยให้มีระบบบริหารการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลํา การเป็นคนกลาง และการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสูง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม อาทิ การกําหนดให้ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติฯ เรื่องบท
ยกเว้นการขออนุญาต กรณีสินค้ามีการกํากับดูแลโดยหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมทั้งควร
กําหนดบทนิยามของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้น โดยมีตําแหน่งเทียบเคียงได้กับข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม
ในทํานองเดียวกับที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓๐ (The 30th
Myanmar-Thailand Regional Border Committee Meeting : RBC-30) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงตุง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีพลโท มินหน่อง ผู้บัญชาการสํานักปฏิบัติการพิเศษที่ ๔ เป็นประธานฝ่ายเมียนมา และพลโท
สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานฝ่ายไทย มีประเด็นสําคัญ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑. เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นตามบริเวณพื้นที่ชายแดน (๒) การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นําในระดับสูงไทย-เมียนมา และ (๓) ความคืบหน้าในการแก้ไข
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาในการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาค
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ (๑) มาตรการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (๒) ความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน
(๓) ความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด (๔) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเขตแดน (๕) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดน
(๖) ความเคลื่อนไหวชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ/กลุ่มต่อต้านในพื้นที่ชายแดน (๗) เรื่องอื่น ๆ เช่น การอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน
ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดน และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากกับรัฐกะเหรี่ยง และ (๘) การกําหนด
วันที่และสถานที่ของการประชุมคณะกรรมการ RBC-31 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นที่ประเทศไทย สําหรับวันที่และสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่ างกฎกระทรวงยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมการทํ างานของคนต่ างด้ าว สํ าหรั บคนต่ างด้ าวซึ่ งเข้ ามาอาศั ยอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิด
ในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัย
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าว
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ทําได้
๑.๓ ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําได้ (ฉบับที่ ..)
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ ๑.๒ มีความเชื่อมโยงกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ซึ่งหากบุคคลตามร่างประกาศฯ ที่อยู่ในเขตพื้นที่
ควบคุมข้างต้นประสงค์จะออกไปทํางานนอกเขตพื้นที่ที่กําหนด เป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับไปพิจารณาเพื่อป้องกัน
ปัญหาในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน ได้แก่ (๑) มาตรการดําเนินการหลังสิ้นสุด
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา (๒) ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๐๒๕๖๔ และ (๓) ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการ
แปรรูปสัตว์น้ํา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
๒. ให้ก ระทรวงแรงงานได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามข้อตกลง/สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามข้อตกลง/สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด แล้วนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓) และแนวทาง
การดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการเมืองต้นแบบฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยนําร่องในพื้นที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเบตง
จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ
๑.๒ แผนการดําเนินงานโครงการเมืองต้นแบบฯ จํานวน ๖๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๕,๑๗๕.๓๘๙ ล้านบาท
โดยเป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนโดยเร็ว จํานวน ๓๙ โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ โครงการ วงเงิน ๓๔๓.๖๔๑ ล้านบาท และโครงการที่ต้องขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑,๑๙๐.๙๕๓ ล้านบาท
๑.๓ จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อทําหน้าที่
กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งติดตามและประเมินผล
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นต้น นําแนวทางดังกล่าว
ไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแนวทางการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ในการดําเนินการ
ด้วย
๓. สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจํานวน ๖๓ โครงการ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม และรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยให้ดําเนินการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาดําเนินงานในส่วนที่จําเป็นเร่งด่วนและ
มีความพร้อมที่จะดําเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อน หากไม่เพียงพอ ก็ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามความจําเป็นและเหมาะสม หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้ง
ประสานงานกับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาบรรจุโครงการไว้
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการงบประมาณ
ส่วนกรณีที่จะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นแหล่งทุนในระยะยาวให้กับผู้ประกอบการที่จะลงทุนในพื้นที่ นั้น เห็นควรที่กระทรวง
การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔. ในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ ให้เพิ่ม “กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ตามความเห็นของประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายภาคใต้
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๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็นทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา
อย่างไม่เป็นทางการ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน-๒ ตุลาคม
๒๕๕๙ ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้กล่าวชื่นชมอาเซียนที่ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ และเห็นด้วยกับความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการดําเนินงานด้านความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งสหรัฐฯ ยังคง
ยืนยันนโยบายปรับสมดุลและพร้อมสนับสนุนอาเซียนอย่างใกล้ชิด
๒. รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความคิดเห็น เช่น (๑) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งสําคัญในการเผชิญความท้าทายในอนาคต (๒) ความร่วมมือ
ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus :
ADMM-Plus) เป็นกลไกหลักที่สําคัญในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (๓) ภัยพิบัติเป็นความท้าทายที่กองทัพของ
ทุกประเทศควรมีการเตรียมความพร้อมร่วมกัน รวมทั้งความสําเร็จของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และการฝึกร่วมด้านการแพทย์ทหาร
กับด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus Military Medicine-Humanitarian Assistance
and Disaster Relief Joint Exercise 2016 : AM-HEx 2016) ณ ประเทศไทย เป็นแบบอย่างของความร่วมมือเพื่อตอบสนอง
ต่อภัยพิบัติของอาเซียน
๓. กรณีทะเลจีนใต้ สหรัฐฯ มีความเห็นว่า ควรแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี โดยได้พยายามสนับสนุนให้จีนมีส่วนร่วม
มากขึ้น ส่วนอาเซียนมีความเห็นว่าควรดําเนินการบนพื้นฐานของความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในภูมิภาค
๔. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทของประเทศไทยในการสนับสนุนแนวทางดังกล่าว
ผ่านการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และการฝึกร่วม AM-HEx 2016 ที่ผ่านมา

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรี China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection
and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมระดับรัฐมนตรี China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality
Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ที่ประชุมได้รับทราบรายงานและข้อเสนอแนะของการประชุมผู้ประสานงานระดับอธิบดี (ASEAN-China SPS
Cooperation Contact Point Meeting) ครั้งที่ ๕ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการดําเนินความร่วมมือ
๕
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ด้านการควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและจีนภายใต้แผนปฏิบัติการของปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และให้การรับรองรายงานแผนปฏิบัติการความร่วมมือปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตความร่วมมือ ๔ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) การจัดทําระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแจ้งเตือนประกาศ
(๒) การแลกเปลี่ยนการเยือน (๓) การจัดการฝึกอบรมและการสัมมนา และ (๔) การจัดทําวิจัยร่วม
๒. จีนได้นําเสนอโครงการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้าน SPS ระหว่างกัน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) การจัดทํา
พื้นที่นําร่องอาเซียน-จีนสําหรับการตรวจสอบและกักกันค้าชายแดน ณ ด่านผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (๒) ความร่วมมือ
ด้านการมาตรฐานทางการเกษตร (๓) ความร่วมมือด้านใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และ (๔) ความร่วมมือด้านการป้องกันและการควบคุม
โรคพืชและสัตว์
๓. ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วมหนานหนิง โดยไม่มีการลงนาม มีสาระสําคัญ ได้แก่ (๑) ความสําเร็จในการเจรจา
การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (๒) เร่งรัดการเจรจาประเด็น SPS ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ให้สามารถสรุปผลได้ภายในกําหนด และ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรและอาหาร
๔. การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๑ โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเยื อ นประเทศไทยอย่ า งเป็ น ทางการของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นายสะเหลิมไซ กมมะสิต) และคณะ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว และเร่งรัดความร่วมมือต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นควรมีการติดตามใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
วัฒนธรรม และการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๑๐ ประเด็น เช่น การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน การเชื่อมโยงในภูมิภาค แรงงาน
พลังงานไฟฟ้า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือในกรอบอาเซียน จึงมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้
เป็นไปตามผลการหารือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการผันน้ําจากแม่น้ําโขง
ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งประเด็นกรณีไม้พะยูง ๑๑ ตู้คอนเทนเนอร์
ขณะนี้คดีปลอมแปลงเอกสารยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล และจะยังไม่มีการส่งคืนไม้พะยูงของกลางให้แก่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจนกว่าการดําเนินคดีปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวจะถึงที่สุด ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ความร่ ว มมื อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามแนวปฏิบัติร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘
(Joint Action Program on Tourism Cooperation between the Ministry of Tourism and Sports of the Kingdom of
Thailand and the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Socialist Republic of Viet Nam in the period of
2016-2018) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในระดับทวิภาคีและระดับอาเซียน
อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด
ระหว่างกัน โดยจะมีการลงนามในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในแนวปฏิบัติร่วมฯ (โดยระบุตําแหน่ง)
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การต้อนรับ-ส่งผู้นําที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลในการต้อนรับ-ส่ง ผู้นําระดับประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล
ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD Summit) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ท่าอากาศยาน ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง เอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย
ค.ศ. ๒๐๓๐ (ACD Vision for Asia Cooperation 2030) (๒) ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) และ (๓) ร่าง
เอกสารแถลงการณ์ ACD เกี่ยวกับบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง (ACD
Statement on Reigniting Growth through Partnership for Connectivity) ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประเทศสมาชิก ACD เพื่อวางกรอบแนวทางการดําเนินความร่วมมือในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ค รอบคลุ มและยั่ ง ยืน สอดคล้ องกั บ วาระการพั ฒนาที่ ยั่ง ยื นของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ และร่ า งพิมพ์ เขี ยวระยะ ๕ ปี
(ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑) ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกพิจารณาใช้เป็นแนวทางดําเนินความร่วมมือใน ๖ เสาหลักของ ACD
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและผลประโยชน์ของประเทศไทยและภูมภิ าคโดยรวม
๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD Summit) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้ง ๓ ฉบับ
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทํากรอบระยะเวลาการดําเนินการตามผลลัพธ์การประชุมฯ ให้ชัดเจนว่ากิจกรรมใด
จะต้องดําเนินการภายในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) และกิจกรรมใดจะต้องส่งต่อ
ให้รัฐบาลชุดต่อไป โดยให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
(ด้านต่างประเทศ)
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security
Council : UNSC) จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ UNSC ที่ ๒๑๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ที่ ๒๒๐๔ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ที่ ๒๒๑๖ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
และ ที่ ๒๒๖๖ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการคว่ําบาตรสาธารณรัฐเยเมนที่จําเป็นได้แก่ การห้ามการเดินทาง การอายัด
๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ทรัพย์สิน และการคว่ําบาตรทางอาวุธ รวมถึงการต่ออายุมาตรการดังกล่าวเพื่อช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและ
ความมั่นคงในสาธารณรัฐเยเมน
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติและแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้แทนความตกลงฉบับเดิม
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ เพื่อแสดงถึงการให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในด้านนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD)
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน
ร่างความตกลงฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นว่า ในระยะต่อไปควรขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในสาขาที่จะสนับสนุนการพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้ง
ชี้แจงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุ มั ติก ารจั ดทํ าและลงนามบั น ทึ ก ความเข้ าใจว่ าด้ ว ยความร่ วมมื อ ในสาขาทรั พ ยากรน้ํ าระหว่ า งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ําระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Water Resources Between the
Ministry of Natural Resources and Environment of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure
and Transport of the Republic of Korea) มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนโยบายด้านน้ํา
กฎหมายและองค์กร เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดําเนินงานในสาขาทรัพยากรน้ําของทั้งสองประเทศ รวมถึง
การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคี ซึ่งจะดําเนินการในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
การศึกษาดูงาน การวิจัยและพัฒนาร่วม การจัดประชุมและสัมมนาร่วม และความร่วมมือในรูปแบบอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

และจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี
๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Understanding on Cooperation
in the Field of Education between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of
Education of the Republic of Korea) มีสาระสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทุนการศึกษา การวิจัยร่วม การฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
ภายหลังการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ทําเนียบรัฐบาล
๑.๒ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ชี้แจงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา สมัยที่ ๑๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference
on Trade and Development : UNCTAD) สมัยที่ ๑๔ (อังค์ถัด ๑๔) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี
สาธารณรัฐเคนยา มีประเด็นสําคัญ อาทิ ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ซึ่งเป็นเอกสารที่วิเคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และบทบาทของอังค์ถัดในอีก ๔ ปีข้างหน้า โดยเอกสารผลลัพธ์นี้ถือเป็นความสําเร็จของกลุ่ม ๗๗
ในการผลักดันประเทศที่ประเทศกําลังพัฒนาให้ความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา โดยส่วนหนึ่งมาจาก
แรงผลักดันจากวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และวาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา ที่ได้รับการรับรองเมื่อปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้
ประเทศไทยในฐานะประเทศรายได้ปานกลางได้รับประโยชน์จากอาณัติของอังค์ถัดที่จะช่วยเหลือประเทศในกลุ่มดังกล่าวในการรับมือ
กับความท้าทายเฉพาะของกลุ่มประเทศนี้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization : ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานใหญ่ของ ICAO
เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทําหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมประชุมฯ
และการประชุมกับกลุ่มความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยการบิน รวมทั้งได้นัดพบหารือระดับทวิภาคีกับประเทศ
ที่มีนัยสําคัญต่ออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชา ICAO สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประเทศสมาชิกได้เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัยและการคืนสถานะ Category I
ของประเทศไทย รวมทั้งได้ประกาศเข้าร่วมมาตรการสิ่งแวดล้อมในการลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรม
การบิน
๒. ผลการประชุมกับกลุ่มความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยการบิน ประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญ
จาก ICAO ได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ในปีหน้า ตามโครงการ Universal Security Audit Programme (USAP) ซึ่งมีกําหนดการโดยประมาณในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. ผลการหารือทวิภาคีกับองค์กรกํากับดูแลการบินพลเรือนต่าง ๆ ซึ่งทุกองค์กรรับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาและพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศไทย โดยมีผลการหารือที่สําคัญ เช่น การนัดประชุมหารือทางด้านเทคนิคร่วมกับ
สํานักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อกําหนดแผนงานและระยะเวลาที่จะปรับเลื่อนชั้นจาก Category II เป็น Category I
การแจ้งความประสงค์การเจรจาสิทธิการบินใหม่กับเกาหลีเพื่อให้สามารถใช้สิทธิการบินเสรีภาพที่ห้าได้ การขอความร่วมมือจาก
สํานักงานการบินพลเรือนของออสเตรเลียในการพิจารณาอนุญาตให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สามารถนําเครื่องบินรุ่นใหม่
บินเข้าออสเตรเลียได้ การขอความร่วมมือจากญี่ปุ่นในการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดการเพิ่มเที่ยวบินและจุดบินปลายทาง
สําหรับกรณีความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป กระทรวงคมนาคมจะพิจารณากําหนดท่าทีของ
ประเทศไทยให้ชัดเจนก่อนจะนําไปสู่การกําหนดท่าทีของอาเซียนในการเจรจากับสหภาพยุโรปต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการตรวจติดตามผลการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศและการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและระบบประกันสังคม ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการตรวจติดตามผลการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ และการเข้าพบ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและระบบประกันสังคม ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. การตรวจติดตามการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนประกันสังคมปัจจุบันมีเงินลงทุน
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๔๕๔,๔๓๕ ล้านบาท ซึ่งเก็บสะสมไว้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนกว่า ๑๓.๗ ล้านคน
ทั่วประเทศ ในจํานวนนี้แบ่งเป็นเงินลงทุนต่างประเทศ จํานวน ๔๓,๑๔๒ ล้านบาท โดยบริษัท Blackrock บริหารกองทุนต่างประเทศ
๓ กองทุน มูลค่า ๑๐,๗๓๕ ล้านบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม ๓,๒๑๖ ล้านบาท และบริษัท Morgan Stanley Investment
Management บริหารกองทุนต่างประเทศ ๑ กองทุน มูลค่า ๒,๙๘๕ ล้านบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม ๙๙ ล้านบาท
๒. การศึกษาระบบบํานาญสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ณ Government Actuary’s Department
(หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัยของรัฐบาล) โดยเงินบํานาญจากรัฐบาล มีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนที่เกษียณอายุโดยเก็บภาษี
จากประชาชนในแต่ละปี ส่วนเงินบํานาญจากนายจ้าง มีการจัดตั้งกองทุนบํานาญและจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินบํานาญ
ยามเกษียณอายุโดยมีลักษณะเป็นกองทุนบํานาญและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓. การศึกษาโครงสร้างองค์กรกับบริษัท Willis Tower Watson ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและบริหารองค์กร สามารถ
พัฒนาองค์กรได้ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการบริหารองค์กร ด้านการลงทุน และด้านการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
โดยหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับด้านกลยุทธ์องค์กรและด้านบริหารองค์กรเนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนดีกว่าร้อยละ ๑-๒
ต่อปี
๔. การศึกษาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทย ที่บริษัท International Beverage Holding Limited
(IBHL) โดยบริษัท IBHL เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ThaiBev มีหน้าที่ดูแลการลงทุนและขยายกิจการในต่างประเทศทั้งหมด
๕. สถานการณ์ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเมื่อมีการลงมติออกจากสหภาพยุโรป มีความผันผวน
ในตลาดเงินตลาดการลงทุนมากขึ้น ค่าเงินปอนด์ลดลงกว่าร้อยละ ๑๐ โดยผลกระทบต่อไทยมีไม่มากนัก ผลกระทบต่อการลงทุน
ของกองทุนประกันสังคมมีผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากราคาพันธบัตรปรับสูงขึ้น
๖. ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามการลงทุนและเข้าประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม
ควรเร่ ง ขยายการลงทุ น ไปยั ง ต่ า งประเทศและกระจายเงิ น ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ ห ลากหลายประเภท รวมทั้ ง รั ฐ บาลควรให้
ความสําคัญกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและด้านการลงทุน และมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยแยกหน่วยงานด้านการลงทุน
ออกจากสํานักงานประกันสังคมเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อง กํ าหนดให้ อ าวุธและยุ ท โธปกรณ์ และทรั พยากรทางเศรษฐกิจ เป็น สิ น ค้ า
ที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และ
กลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์
(Al-Qaida) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
ห้ามนําเข้า และห้ามนําผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaida) ตามรายชื่อ
ที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนด ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการพบความคลาดเคลื่อน
ของการกําหนดพิกัดศุลกากรในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ และกระทรวงการคลังได้ดําเนินการแก้ไขพิกัดศุลกากร
สําหรับรายการของที่มีความคลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้ว รวมทั้งควรเพิ่มเติมบทอาศัยอํานาจโดยอ้างถึงมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กําหนดให้รัฐมนตรีรักษาการมีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ จํานวน ๒ ฉบับ ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสหภาพยุโรป (ASEAN-EU Ministerial Meeting : AEMM) ครั้งที่ ๒๑ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร และ
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ได้แก่
๑.๑.๑ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป โดยยึด
ประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน (Bangkok Declaration on Promoting
a People-Oriented, People-Centred ASEAN-EU Partnership for Shared Strategic Goals) เป็นแถลงการณ์ทางการเมือง
เพื่อเน้นย้ําเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนสู่ระดับยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี
๑๑
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป และครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน การพัฒนาแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นร่วมกัน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการเจรจาที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน รวมถึงการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การรับมือ
กับปัญหาภัยคุกคาม การเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกัน การศึกษา วัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๑.๒ ร่างแผนงานกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป จากหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนไปสู่
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (๒๕๕๙-๒๕๖๐) [Bangkok Roadmap for Elevating the ASEAN-EU Enhanced Partnership to
a Strategic Level (2016-2017)] เป็นการวางแนวทางการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
ในอนาคต โดยแบ่งเป็นหัวข้อสําคัญ ได้แก่ ภาพรวมด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ
โดยจัดลําดับภารกิจที่สําคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม กําหนดโครงการหรือการดําเนินงานที่ทั้งสองฝ่ายประสงค์
จะดําเนินการภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการยกระดับทางยุทธศาสตร์
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักข่าวกรองแห่งชาติและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ขอเพิ่มเติมและปรับแก้ถ้อยคําบางประการในร่างปฏิญญากรุงเทพฯ และร่างแผนงานกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยและอาเซียน
ควรแสวงประโยชน์จากองค์ความรู้และความชํานาญของสหภาพยุโรปด้านการบริหารจัดการชายแดนเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหาร
จัดการชายแดนระหว่างประเทศอาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การรับรองเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่
๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีสาระสําคัญมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สนับสนุนให้มีการทํางานเพื่อให้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมที่ชัดเจน ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพในสังคม เชิดชูและให้
คุณค่ากับความหลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการทํางานเพื่อให้บรรลุต่อยุทธศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพ และการขจัด
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม World Culture
Forum ครั้งที่ ๒ รับรองในร่างปฏิญญาบาหลีสําหรับการประชุมดังกล่าว
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาบาหลีในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในระดับ
ทวิภาคีและระดับอาเซียน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดระหว่างกัน ซึ่งจะมีการลงนามในระหว่างการเยือน สปป.ลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุตําแหน่ง)

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมผู้นํา BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้นํา BIMSTEC (BIMSTEC Leaders’
Retreat Outcome Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ทั้งหมด
๑๓ สาขา ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การค้า การคมนาคม
และความเชื่อมโยง สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ พลังงาน เทคโนโลยี การท่องเที่ยว
วัฒนธรรม การประมงและเศรษฐกิจสีฟ้า สาธารณสุข และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน โดยจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ
ในการประชุมผู้นํา BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นํา
BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ที่ผูกพันถึงหน่วยงานระดับย่อย ในการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืนให้รองรับพันธกรณีตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท ความเชื่อมโยง
ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างระบบการเงินที่เข้มแข็งเพื่อการเข้าถึง
ที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยในเชิงนโยบาย จะช่วยผลักดันและส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของไทยซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมายรับรองในร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่
๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขดั กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการ
ได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ เป้าหมาย และเป้าประสงค์ของแต่ละประเทศในการพัฒนาเมือง
จะมีประเด็นที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ ดังนั้น การทบทวนและติดตามผลเพื่อรายงานความคืบหน้า
ในการดําเนินงานตามวาระการพัฒนาเมืองใหม่ ควรจะต้องตระหนักถึงความแตกต่างของบริบทในแต่ละประเทศดังกล่าวด้วย
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป
๑๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนการพัฒนาเมืองใหม่ จัดระเบียบ และวางผังเมืองต่าง ๆ ให้เป็นระบบ โดยเฉพาะเมืองที่มีการเจริญเติบโตสูง
ในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับผังเมืองเดิมด้วย
๔. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการเข้าร่วมประชุมผู้นํา G20 ของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมประชุมผู้นํากลุ่ม ๒๐ (G20 Summit) ประจําปี ๒๕๕๙ ของนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ที่ประชุมผู้นํากลุ่ม ๒๐ หารือ ๕ วาระสําคัญ ได้แก่ การประสานนโยบายและแนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเสริมสร้างการค้าการลงทุน
ที่มีความแข็งแกร่ง การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม และประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวเน้นย้ําความสําคัญของการผนึกกําลังระหว่างกลุ่ม ๒๐ และกลุ่ม ๗๗ ด้านการประสานนโยบายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเงิน การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภายใน ในสาขาที่สําคัญ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมผ่านกลไกประชารัฐ และได้เน้นย้ํา ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การสร้างหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึง
ความต้องการของทุกภาคส่วน (๒) การสร้างความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบสถาบัน และประชาชน และ (๓) การส่งเสริม
แนวทางการพัฒนาที่เป็นของตัวเอง ในส่วนของจีนได้เพิ่มประเด็นเรื่องการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ให้เป็นวาระสําคัญ
สําหรับประเทศต่าง ๆ ได้ใช้โอกาสผลักดันและแสดงท่าทีที่แตกต่างกัน เช่น ญี่ปุ่น ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกและ Clean
Energy ทั้งนี้ เยอรมนีจะเป็นประธาน G20 ในปี ๒๕๖๐ ต่อเนื่องด้วยอาร์เจนตินาในปี ๒๕๖๑
๒. นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายสี จิ้นผิง) ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน
ยกระดับการประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและเอเชียโดยรวม รวมทั้ง
ได้หารือกับประธานกรรมการบริหารบริษัท อาลี บาบา กรุ๊ป จํากัด (นายแจ็ค หม่า) โดยได้เชิญชวนให้บริษัทดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ทางวิชาการและทางธุรกิจเพื่อขยายโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture
and Forestry : AMAF) ครั้งที่ ๓๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ ๓๘ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ภายหลังปี ๒๕๕๘ และให้ความเห็นชอบมาตรฐานและเอกสารต่าง ๆ เช่น
(๑) ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (๒) แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ของอาเซียนด้านปศุสัตว์ พืช และประมง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ รวมทั้งเห็นชอบต่อเอกสารร่างแนวคิดเรื่องท่าทีร่วมของอาเซียนต่อประเด็น
ที่เกี่ยวกับการเกษตรสําหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC COP 22) และมอบหมาย
ให้ประเทศไทยในฐานะประธาน G77 เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักกับกลุ่มเจรจาของอาเซียนสําหรับประเด็นด้านการเกษตร
ในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดทํา “นโยบายประมงอาเซียน”เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการร่วมกันทําประมงอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบ และขอให้สํานักเลขาธิการอาเซียนแสวงหาการสนับสนุนจากองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้นําเสนอนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” และประเทศไทยแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
ครั้งที่ ๓๙ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF
Plus Three) ครั้งที่ ๑๖ ที่ประชุมรับทราบ (๑) ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม
ด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และ (๒) การดําเนินงานขององค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus
Three Emergency Rice Reserve : APTERR) ภายใต้ความตกลง APTERR ทั้งนี้ ประเทศไทยเสนอให้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม
ร่วมกันจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๓. การลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานและความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค ด้านสุขภาพสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
๔. การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการขยายความร่วมมือ
ทั้งด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (AyeyawadyChao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงฮานอยของการประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยาแม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๗ มีสาระสําคัญเป็นเอกสาร
ที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นําประเทศสมาชิกที่จะส่งเสริม สนับสนุน และสานต่อความร่วมมือในภูมิภาคในด้านต่าง ๆ
เพื่อเอื้ออํานวยต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. ๒๐๓๐
รวมทั้งหาแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค และสนับสนุนให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบ ACMECS ซึ่งจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นํา
ACMECS ครั้งที่ ๗ ที่กรุงฮานอย เวียดนาม ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๑.๑ เห็นชอบการกําหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐
(ต่อเนื่อง) ดังนี้
๑.๑.๑ ราชอาณาจักรไทยควรเร่งหารือเพื่อทําความเข้าใจกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก่อนการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทําการใหญ่องค์การ
ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๑.๑.๒ ยืนยันตามร่างข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกที่ให้ Refer เพื่อชะลอการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่า
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก และพยายามไม่ให้มีถ้อยคําเกี่ยวกับ “เขตแดน” ไว้ในข้อมติของคณะกรรมการมรดกโลก
๑.๑.๓ กรณีมีประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณา
กําหนดท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐
๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

(ต่อเนื่อง) โดยคํานึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการ
จากองค์กรที่ปรึกษา
๑.๒ มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการจัดคณะผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือและทําความเข้าใจร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเรื่องข้อห่วงกังวลในเรื่องค่าพิกัดของ
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง)
๑.๓ มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่งเอกสารค่าพิกัดตําแหน่ง
ที่ตั้งของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากเดิม ๔ ตําแหน่ง เป็น ๑ ตําแหน่ง ต่อศูนย์มรดกโลก
รับทราบ
๑.๔ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง)
ตามองค์ประกอบเดิมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ โดยมอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
(นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) เป็นหัวหน้าคณะ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการหัวหน้าคณะ
๒. หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ ๔๐ (ต่อเนื่อง) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) สําหรับปี
ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๒๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan)
สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ที่ได้มีการรับรองในที่ประชุม World Congress of Biosphere Reserves ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ปฏิญญาลิมา มีสาระสําคัญตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยได้เพิ่มเนื้อความเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการมนุษย์และชีวมณฑลในแถบประเทศหมู่เกาะแคริบเบียน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และการสนับสนุนการใช้พื้นที่
สงวนชีวมณฑลเป็นพื้นที่สาธิตในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสํารวจ วิจัย ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่สงวนชีวมณฑล
ซึ่งไม่มีข้อผูกมัดในการดําเนินการ และสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
๒. แผนปฏิบัติการลิมา สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ มีสาระสําคัญโดยมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มถ้อยคําให้ครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในภาพรวมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยถ้อยคําที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนั้น ไม่กระทบ
สาระสําคัญเดิมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด
๓. การดําเนินการภายหลังการรับรองปฏิญญาลิมา และแผนปฏิบัติการลิมา คณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้แต่งตั้งคณะทํางาน
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทยขึ้นเพื่อจัดทําร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว
๔. การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๐ [(10th Southeast Asian Biosphere Reserve Network (SeaBRnet) Meeting] ในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่
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๑๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Education Growth : Competencies,
Employability and Innovation มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางการศึกษา และรับรองยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค รวมทั้ง
แถลงการณ์ร่วมด้านการศึกษาของเอเปค มีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๙ เขตเศรษฐกิจ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบและ
รับรองในเอกสาร จํานวน ๒ ฉบับ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๗๓ และแถลงการณ์ร่วมด้านการศึกษา
ของเอเปค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้นําเสนอรายงานด้านการศึกษาของประเทศไทยหัวข้อ “การเตรียมคน
สู่การทํางาน” (Employability) ต่อที่ประชุมฯ
๒. การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง
ในเรื่องการทําความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างไทย-ฮ่องกง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของไทย และการทํา
โครงการ Sister School กับสถานศึกษาของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มีการหารือ ๓ ประเด็นหลัก
ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาค (๒) สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
เช่น สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และ (๓) ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและประเทศนอกภูมิภาค
โดยไทยได้ผลักดันความร่วมมือที่รัฐบาลให้ความสําคัญ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในภูมิภาค
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ในกรอบต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา ครั้งที่ ๗ ซึ่งได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม เช่น แผนปฏิบัติการกรอบ
ความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๕ ประเทศ
ได้แก่ จีน นิวซีแลนด์ เวียดนาม เกาหลีเหนือ และญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและมีนัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามสรุปประเด็นสําคัญและต้อง
นําไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security
Council : UNSC) จํานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ UNSC ที่ ๒๒๘๓ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรต่อสาธารณรัฐ
โกตดิวัวร์ ตลอดจนการยุบคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามข้อมติฯ เรื่อง สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Cote d'lvoire Sanctions
Committee) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Group of Experts) ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อมติฯ
๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป
๒. ให้กระทรวงการต่ างประเทศและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดํา เนินการให้ เป็ นไปตามขั้ นตอนของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(UNSC) ในส่วนที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
๑๗
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๐ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์
โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนําตัวผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติมาลงโทษตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานอัยการอย่างซื่อสัตย์และแข็งขันภายใต้กรอบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างทันท่วงที โดยจะมีการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ ในการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน
ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมอบหมาย
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้เจรจาร่างปฏิญญาร่วมฯ ภายในกรอบที่สอดคล้องกับกฎหมายภายใน โดยมีอัยการสูงสุดหรือ
รองอัยการสูงสุดผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในปฏิญญาร่วมฯ ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) การประชุม
รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๒ (CMP12) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑ (CMA 1)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (the Conference of the Parties to the UNFCCC : COP) สมัยที่ ๒๒ (COP 22) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต
(the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol : CMP) สมัยที่ ๑๒ (CMP 12)
และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส (the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the
Paris Agreement) สมัยที่ ๑ (CMA 1) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักร
โมร็อกโก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระหว่างการประชุม
ระดับสูง และมอบหมายให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ผู้แทนพิเศษของประธานกลุ่ม ๗๗ สําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ทําหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย กรณีที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยไม่ได้พํานักในราชอาณาจักรโมร็อกโก
รวมทั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยสําหรับใช้ในการประชุม COP 22 การประชุม CMP 12 และการประชุม
CMA 1 มีสาระสําคัญเป็นการเน้นย้ําการดําเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
ภายใต้ความตกลงปารีส จะคํานึงถึงหลักการของความเป็นธรรม ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างโดยคํานึงถึงขีดความสามารถ
ของแต่ละประเทศ และมุ่งหวังให้รัฐภาคียกระดับการดําเนินงานตามพันธกรณีของตนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ พิธีสาร
เกียวโต และความตกลงปารีส รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มระดับการดําเนินงานในช่วงก่อนปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อย่างจริงจัง
เพื่อนําไปสู่หลักการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นธรรม รวมทั้งยกระดับการให้การสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาด้านการเงิน การพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า
หากในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติฯ จะมีการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐภาคี จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนการทําความตกลงนั้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และหากความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ซึ่งเข้าข่ายลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบท่าทีการเจรจาของไทยฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
และการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี
“ปทุมธานีโมเดล” ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ
จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง โดยได้
ดําเนินการแล้ว ๒ รูปแบบตามความต้องการของชุมชน ได้แก่
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ๓๐ ไร่ ดําเนินการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ มีรูปแบบบ้าน
เป็นอาคารสูง ๒-๓ ชั้น แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างระยะที่ ๑ จํานวน ๒๗๕ ครัวเรือน ในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินใหม่ใกล้ชุมชน เช่น สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จํากัด หรือ
ชุมชนแก้วนิมิต จํานวน ๑๐๐ ครัวเรือน ได้ดําเนินการซื้อที่ดินเอกชน ๔๒ ตารางวา มีรูปแบบบ้านเป็นบ้านแถว คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทั้งโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๒. ในระยะต่อไป จะดําเนินการลงพื้นที่ทําความเข้าใจระดับชุมชนในส่วนที่เหลือและเปิดเวทีประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการและยังไม่เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑,๐๓๒ ครัวเรือน
และจะนําไปสู่การพิจารณาสิทธิในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ปทุมธานีโมเดลต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้เจ้าหนี้
นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ คือ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” ให้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน
ในจังหวัดที่สํานักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ โดยให้กู้ยืมเงินทั้งที่มีหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อราย คิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) ไม่เกินร้อยละ ๓๖
ต่อปี และเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ ตามแนวทาง
ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการทางกฎหมายกับองค์กรหรือนายทุน
เงินกู้นอกระบบอย่างจริงจัง การจัดทําฐานข้อมูลสําหรับป้องกันและปราบปราม การบูรณาการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างรวดเร็ว รวมทั้งตัดวงจรสาเหตุของหนี้นอกระบบ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ระดับกระทรวงหรือระดับองค์กร การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาหนี้นอกระบบ การอบรมให้ความรู้
และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน ตลอดจนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงินเพื่อให้
เป็นภูมิคุ้มกันสําหรับปัญหาหนี้ครัวเรือนในอนาคต การกําหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน รวมถึงตัวชี้วัดในการดําเนินงาน
และนําแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการรองรับและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดทําแผนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial literacy) แก่ประชาชน รวมทั้งกลไก
ในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการให้ความรู้ฯ แก่ประชาชนในช่องทางที่หลากหลาย
และเหมาะสมสําหรับประชาชนแต่ละกลุ่มอาชีพ การศึกษา หรือช่วงวัย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓.๒ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และวางแผนการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ
ให้ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบเข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๔. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดําเนินการเพื่อให้ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบเข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ์ต่อไป
๕. ให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดให้ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
มีผลใช้บังคับโดยเร็วเพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่วมกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... โดยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล และให้รับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เห็นควรมีมาตรการหรือหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบการได้มาของที่ดินที่จะนําไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างละเอียดรอบคอบ และกําหนดเรื่องการเปลี่ยนมือ
การถือครองที่ดินเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มทุนและการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในรูปแบบแปลงรวมให้มีความชัดเจน รวมทั้ง
ควรพิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ไม่เหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรมให้รอบคอบ และเพิ่มเติมข้อความในมาตรา
๒๙/๑ (ร่างมาตรา ๗) เป็น “ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ
ให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอํานาจจัดซื้อที่ดินนั้น เพื่อนํามาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ และให้ถือเสมือนว่า
เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่ต้องดําเนินการกําหนดเขตที่ดินนั้นให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕” และไม่ขัดข้องหากเป็น
ที่ดินที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาโดยการจัดซื้อ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการวางแผนและลําดับความสําคัญในการดําเนินงานโดยเฉพาะ
ในระยะเร่งด่วนที่ต้องเร่งดําเนินการในรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสําคัญกับการเร่งนําคืนที่ดินที่ถูกนําไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง เร่งปรับปรุง
และพัฒนาที่ดินที่มีอยู่และที่ได้รับคืนมาเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากิน การจัดหาที่ดินที่อยู่นอก
เขตปฏิรูปที่ดินควรพิจารณาความจําเป็นเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและมีราคาเป็นธรรม โดยในการดําเนินงานควร
ต้องยึดพระราชบัญญัติฯ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีความต่อเนื่อง ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน
หรือการดําเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายสุธี มากบุญ) เสนอเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เห็นควรให้ดําเนินการ
๒๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑.๑ ในส่วนของระยะเวลาในการดําเนินโครงการ หากเป็นโครงการที่ดําเนินการได้เอง ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนโครงการที่เป็นการจ้างเหมาให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันจะทําให้การดําเนินโครงการต้องล่าช้าออกไป ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไป พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียด
๑.๒ ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ให้คณะกรรมการระดับอําเภอในแต่ละพื้นที่พิจารณากลั่นกรอง
โครงการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนรวมในแต่ละหมู่บ้านจะได้รับเป็นสําคัญ และจะต้องไม่เป็นโครงการเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยนําโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาพิจารณาความเหมาะสมและจําเป็น
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการดําเนินการ
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
งบประมาณ รวมทั้งความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการด้วย ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ในฐานะหน่วยงานหลักวางแผนการดําเนินโครงการให้ชัดเจน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด โดยนําข้อจํากัด ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการครั้งก่อนมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามเร่งรัดการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด และให้นําเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อ
บรรจุไว้เป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลที่ต้องติดตามเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ
๔. ให้กระทรวงมหาดไทยนําผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินโครงการดังกล่าวมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินโครงการต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
(Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy : SEP) เป็นแนวทาง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ทุกส่วนราชการรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณที่เห็นควรน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในทุกกระบวนการ โดยการจัดทํางบประมาณ
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความมีเหตุผล หลักความพอเพียง ประหยัดคุ้มค่า ความจําเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบัน และแผนแม่บท
ระยะ ๕ ปี/๒๐ ปี ที่คํานึงถึงการคาดการณ์ในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคง แผนแม่บทด้านต่าง ๆ ให้มีการบูรณาการตามภารกิจและงบประมาณใน ๓ มิติ ประกอบด้วย
มิติยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) ที่จะต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติพื้นที่ (Area) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนําไปสู่ความมีวินัยด้านการเงินการคลัง สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (SEP for SDGs) ให้สอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี และ ๑ ปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ สําหรับแผนงาน/
โครงการ ปี ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสานต่อ
พระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม
๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพ
การจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน
ค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
๑.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน
๑.๓ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและ
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีการยกเลิกแล้ว ได้แก่ กฎกระทรวง
ว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใช้กฎกระทรวงลักษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นฉบับปัจจุบัน รวมถึงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง “สถานพยาบาล” ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นว่ารัฐวิสาหกิจควรกําหนด
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ชดเชยกับรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายค่ารักษา พยาบาล
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทําศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ตลอดจนการจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุน
ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นภาระทางการเงินต่อไปในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษา
เด็กปฐมวัย (Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “The Transformative Power of Early Childhood :
๒๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

Innovations for Inclusivity and Quality” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงร่วมหารือ
การกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อให้ผู้กําหนดนโยบาย
สามารถนําแนวทางไปใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการประชุมย่อย
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การกําหนดนโยบายการเงิน การส่งเสริมความมีส่วนร่วม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมีการประกาศ
ปฏิ ญ ญาปุ ต ราจายาเพื่ อให้ มีการร่ วมมื อด้ า นการศึ กษาและการดู แลเด็ ก ปฐมวัย ของประเทศในภู มิภ าคเอเชีย แปซิ ฟิก ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การดําเนินการ
เพื่อรองรับการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปออมต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์นั้นคํานวณจากเงินที่ลูกจ้างโอนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วได้คงเงินไว้
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจนตาย ทุพพลภาพ หรืออายุไม่ต่ํากว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นเงินที่รับโอนมาจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพโดยตรง หรือรับโอนมาจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่เงินทอดแรกเป็นเงินที่ได้รับโอนมาจากกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีมาตรการสนับสนุนให้นายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างมีช่องทางในการออมเงิน
เพื่อการเกษียณอายุซึ่งจะช่วยส่งเสริมการออม เพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตภายหลังการเกษียณอายุ และช่วยลดภาระงบประมาณ
ของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุได้ต่อไปในอนาคต ไปดําเนินการต่อไปด้วย

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

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู
การทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อประกาศเป็นนโยบาย "ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการของนโยบาย “ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ” และผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
มาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และได้ดําเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลสัมฤทธิ์การบริการความช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) สําหรับบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษาเร่งด่วน โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ (๑) ปรับโครงสร้าง
การบริหารงาน (๒) ปรับการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (๓) ปรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
จัดการศึกษา และ (๔) ปรับเนื้อหาหลักสูตร สําหรับร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ระบบการศึกษา ซึ่งประธานที่ประชุมได้เน้นย้ําว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเผยแพร่ประเด็นดังกล่าวในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”
และเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งพิจารณาประเด็นการปฏิรูปการศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา
และให้รับความเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนปฏิบัติการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในส่วนของการอนุมัติงบประมาณเห็นควรแบ่งการดําเนินการ
เป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓๒๕๗๙ และให้ สกว. รับความเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๓. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้ นที่ สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ จํ า นวน ๓ แห่ ง ปี ง บประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกอบด้ ว ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเห็นควรให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดทํารายละเอียดการดําเนินการที่สะท้อนให้เห็นความจําเป็นในเรื่องกรอบอัตรากําลังให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้รับ
ความเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการก่อนนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทมี่ ีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒ นธรรมสากล และการสร้ า งสรรค์ ง านศิล ปะและวั ฒ นธรรม
ที่เป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี

๒๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ดานสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

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

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... ของ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จํานวน ๑๓ เขต และกําหนดกลไกการทํางานของคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั้ง ๑๓ เขต โดยกําหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
ในการดําเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ดําเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ตลอดจนเสนอแนะและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการและงบประมาณของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และให้
ดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนําของอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมูลค่าของ
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ เท่าตัวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (๑) ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ (๒) พัฒนาอุตสาหกรรม
และการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล (๓) ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ และ
(๔) สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน กรอบวงเงินงบดําเนินการ
และงบลงทุนรวมประมาณ ๑๘,๕๐๐ ล้านบาท
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงหลักทั้ง ๙ กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการกําหนด นโยบายขับเคลื่อน
และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ รวมถึงให้ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสมุนไพรของประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
๒. ส่วนเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบทิศทางตามแผนแม่บทฯ ให้มีความชัดเจน และปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปีแรก โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และการบูรณาการ
การดําเนินงานเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญด้วย ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการประเมินผลเป็นรายปี และควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขในภาพรวม นโยบายส่งเสริมประเทศไทย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness) ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ควรครอบคลุมการพัฒนา
ระบบการจัดการความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อันตรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เช่น การสร้างระบบการเฝ้าระวัง
และเครือข่ายในการจัดการปัญหา และระบบติดตามการตลาดหลังการขายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งควรเพิ่มเติม
กิจกรรมที่จะทําให้การขับเคลื่อนแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ
๓.๑ เร่งรัดการสรรหาบุคคลผู้ซึ่งสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ แล้วนําเสนอประธานกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
๓.๒ บูรณาการการทํางานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยตามที่เสนอในครั้งนี้กับยุทธศาสตร์
Medical Hub ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ [เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ระยะ ๑๐ ปี] เพื่อให้การดําเนินการมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน ไม่ซ้ําซ้อน
และสอดคล้องกันต่อไป รวมทั้งกําหนดเป้าหมายการดําเนินการและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในปี ๒๕๖๐ ด้วย
๓.๓ พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน
ไม่ซ้ําซ้อน และสอดคล้องกันต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริม
การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)
ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของนโยบายและยุทธศาสตร์
ฉบับที่แล้ว และคํานึงถึงความต่อเนื่องและประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสําคัญ รวมถึงเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพการเกิดและการเจริญเติบโต
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนากฎหมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (๒) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (๓) พัฒนาระบบจัดสวัสดิการ
สังคม และ (๔) พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสังคม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมมาตรการที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวและมีบุตรให้สอดคล้องกับหลักแนวคิดของแผนดังกล่าว
ในส่วนของการสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดให้
สถานประกอบการมีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น และการจัดให้มีระบบช่วยเหลือพิเศษสําหรับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ รวมทั้ง
ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น อัตราการตายของทารกแรกเกิด ซึ่งประเทศไทย
สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แต่ในบางจังหวัดกลับพบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เป็นต้น ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดเพิ่มเติมบทนิยาม เพิ่มเติมองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
กําหนดสิทธิผู้ป่วยที่จะต้องได้รับ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต กําหนดให้เจ้าหน้าที่จาก
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ กําหนดให้คณะกรรมการสถานบําบัดมีอํานาจให้ความยินยอม
๒๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

ในการบําบัดรักษาทางกายแทนบุคคล (ผู้ป่วย) รวมทั้งกําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติจัดทําแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต แบบมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกันทั้งระดับชาติ
ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับร่างมาตรา ๑๙/๑ เนื่องจากความยินยอมในการเข้ารับการรักษาของคนไข้ โดยหลัก
ควรจะต้องเกิดจากความยินยอมของคนไข้ หรือผู้มีอํานาจให้ความยินยอมตามกฎหมาย เนื่องจากการรักษาอาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ชีวิตหรือร่างกายได้ไม่มากก็น้อย เช่น ฉีดยา ผ่าตัด หากเป็นกรณีที่คนไข้มีอาการทางกายจนน่าจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ไม่อยู่
ในวิสัยที่จะให้ความยินยอมได้ กรณีนี้อาจบังคับตามเหตุแห่งความจําเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๗ ได้ ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ํา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS” ได้ออกประกาศให้รถโดยสารสาธารณะและรถลากจูงที่จดทะเบียนก่อน
มกราคม ๒๕๕๙ จะต้องติดตั้ง GPS ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ส่วนรถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่
ที่จดทะเบียนตั้งแต่มกราคม ๒๕๕๙ ต้องติดตั้ง GPS ทันที รวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปทุกคันจะต้องติดตั้ง GPS
ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ โดยขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
๒. โครงการจัดหาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นโครงการพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ให้เป็นบัตรแบบพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก
มีคุณสมบัติในการป้องกันการปลอมแปลง เพื่อลดความเสี่ยงจากการนําไปใช้อย่างผิดกฎหมายอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยจะนํามาใช้ร่วมกับเครื่อง GPS เพื่อควบคุมผู้ขับรถให้เกิดความปลอดภัย คาดว่าจะสามารถเริ่มออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ได้ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยในอนาคตจะกําหนดให้ใช้ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่นี้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
สําหรับแหล่งเงินที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ จํานวน ๕๓๓,๗๒๙,๐๘๙ บาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนได้มีมติ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๙) เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อการดําเนินโครงการในระยะเริ่มต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนน จํานวน ๕ ประเด็น ได้แก่
(๑) เมาแล้ ว ขั บ (๒) ขั บ รถเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายกํ า หนด (๓) การได้ ม าซึ่ ง ใบอนุ ญ าตขั บ รถ (๔) รถโดยสารสาธารณะ และ
(๕) การคาดเข็มขัดนิรภัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑.๑.๑ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมายทั้ง ๕ ประเด็น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ในอํานาจหน้าที่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๖๐
๑.๑.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนแห่งชาติเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ความสําคัญ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๑.๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยนํานโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๑.๑.๔ ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง ให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยโดยเร่งด่วน
๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้จัดทําแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และให้ใช้แผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เป็นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการจัดทําแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ด้วย
๒. ในการจัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติพิจารณาดําเนินการ
ให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของแผนความต้องการและแผนการจัดสรรเครื่องมือดังกล่าว ตลอดจนเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักความประหยัดและคุ้มค่า เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในลักษณะของการบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซ้อน โดยกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ตัวชี้วัด และเป้าหมายให้
ชัดเจน รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการจัดทําแผนจนถึงการประเมินผล
การดําเนินงาน และพิจารณาถึงคุณสมบัติและความคุ้มค่าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานเครื่องตรวจวัดความเร็ว เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

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

๓๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการใช้จ่าย
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ขยายตัวร้อยละ ๒.๔ ร้อยละ
๐.๘ และร้อยละ ๒๔.๘ ตามลําดับ ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนของภาครัฐลดลงร้อยละ ๑๗.๓ และร้อยละ
๑.๖ ตามลําดับ เนื่องจากมีการเร่งรัดเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า ส่วนมูลค่าการส่งออกยังคงลดลงต่อเนื่องร้อยละ ๔.๕
เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน อาเซียน และสหภาพยุโรป ด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๗ เดือน ร้อยละ ๒.๓ ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ ๑๖.๒ ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๙ ส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐.๘ แต่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ ๕.๑ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ํา ดุลการค้าและดุลบริการ
เกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงของการชะลอตัวตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศสําคัญอื่น ๆ รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจยูโรโซน และญี่ปุ่น ซึ่งยังคง
เผชิญความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด โดยประเทศต่าง ๆ ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น (โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๒๔๖,๑๑๙,๙๑๗.๕๓ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวม ๑๐ จังหวัด ๔ กลุ่มจังหวัด จํานวน ๕๑ รายการ โดยรวมกรณีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ รายการ จํานวน ๑๔,๔๑๒,๐๐๐ บาท
ด้วย ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสรุปผลการทบทวนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน
และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจ้าสังกัด กํากับให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง และ
หน่วยงานต่าง ๆ นําผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปใช้กํากับติดตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้รายงานผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของกระทรวง/หน่วยงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานเป็นรายเดือน เพื่อสํานักงบประมาณ
จะได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือน
ต่อไป
๑.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาผลการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานในสังกัดเพื่อกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับหน่วยงานที่สะท้อนถึงผลสําเร็จของงานและแสดง
ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ส่งผลการพิจารณา
ทบทวนให้สํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อสํานักงบประมาณจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก
ทั้งนี้ ให้นําผลการทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลความสําเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน ไปใช้ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย
๑.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์กํากับให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักนําผลการพิจารณาทบทวนความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งรวบรวมนําส่งสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อสํานักงบประมาณจะใช้ประกอบการพิจารณา
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
๒. ให้ สํา นั ก งบประมาณได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการกําหนด
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
การลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๖ คณะ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยให้ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ คณะ นําแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ส่วนราชการจัดทําแผนงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)] มาประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย
๑.๒ เมื่ อสํ า นั ก งบประมาณพิ จ ารณาข้ อ เสนอการจั ดทํ า งบประมาณในลั ก ษณะบูร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสรุปภาพรวมข้อเสนอเบื้ องต้ นการจั ดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ให้สํานักงบประมาณนําเสนอรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ให้ สํ า นั ก งบประมาณได้ รั บ การยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและรับทราบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้เลื่อนระยะเวลาการดําเนินโครงการ ๓ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด (๒) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลัง และ
(๓) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร จากเดิมที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเริ่มดําเนินโครงการวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น
เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยและกรอบ
วงเงินงบประมาณยังคงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑.๒ อนุมัติโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.
จํานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ราย รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับต้นเงินกู้ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเลื่อนกําหนดชําระคืน
ต้นเงินเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ ธ.ก.ส. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
แก่เกษตรกรร้อยละ ๓ และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรแก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ระยะเวลา ๒ ปี
สําหรับภาระงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน ๑,๒๐๐ ล้านบาท นั้น เห็นควรให้ ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการดังกล่าวไปก่อน
เนื่องจากมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อชดเชยดอกเบี้ยตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เงื่อนไขในการดําเนินโครงการเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
๑.๓ รับทราบโครงการให้สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
เป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยจาก
เกษตรกรในอัตราร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือน (ร้อยละ ๖ ต่อปี) กําหนดชําระคืนไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ ธ.ก.ส. เป็นต้น ในการจัดทําแผนงาน/
แนวทางการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรในช่วงที่มีการพักชําระหนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้ง
การวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงไปถึงตลาด ซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีรายได้และนํามาชําระหนี้ได้ต่อไปเมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. การดําเนินโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังจะต้องไม่มีความซ้ําซ้อน
กับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โดยให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ เห็นควรคงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก โดยจ่ายค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกเมื่อมีการไถ่ถอน
หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๒ การขอทบทวนการระบายข้าวเปลือก ในกรณีที่เกิดภาระส่วนต่างระหว่างราคาที่โครงการกําหนดในการให้
สินเชื่อกับราคาที่ขายได้จากการระบาย ทําให้มีภาระขาดทุนจากการดําเนินโครงการ โดยขอให้รัฐบาลชดเชยภาระขาดทุนที่เกิดขึ้น
แทนผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ข้อกําหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกเดิมที่กําหนดไว้ร้อยละ ๙๐ ของราคาตลาด จะเป็นแรงจูงใจให้
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

เกษตรกรชําระคืนสินเชื่อผ่านการไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการ ทําให้ภาระขาดทุนของโครงการลดลง อย่างไรก็ดี
กรณีที่ราคาตลาดปรับตัวลดลง อาจทําให้ภาระขาดทุนของโครงการสูงขึ้น เห็นควรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) บริหารวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายให้สอดคล้องกับร้อยละ ๙๐ ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลา
นั้น ๆ หรือบริหารจัดการให้วงเงินสินเชื่อที่ปล่อยกู้ต่ํากว่ามูลค่าของข้าวเปลือกที่เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
ณ เวลานั้น ๆ อันจะเป็นการป้องกันการเกิดผลขาดทุนของโครงการและลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการชดเชยภาระขาดทุน
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๒. เห็นชอบการทบทวนโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ในส่วนของอัตราการชดเชยดอกเบี้ย โดยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเฉพาะที่เป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
โดยไม่รวมโรงสี ได้รับชดเชยดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓ เป็นร้อยละ ๔ เพื่อเก็บสต็อกข้าวตั้งแต่วันที่ ๙๑-๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่เบิกจ่ายหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อเป็นการสร้างมาตรการจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการเก็บสต็อกข้าวเป็นเวลานานขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
ความจําเป็นต้องดําเนินโครงการเกินกรอบเป้าหมายและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีกระบวนการติดตามการดําเนินโครงการและระบบป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดภาระ
ทางคลังน้อยที่สุด และควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มเติมอย่างทั่วถึง รวมทั้งควร
คัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อมในการเข้ าร่วมโครงการ เช่น มีสถานที่เก็บ รักษาข้า วเปลือกที่มีมาตรฐาน ไม่เกิดการรั่ วไหลหรื อ
ข้ า วเปลื อ กเสื่ อ มคุ ณ ภาพก่ อ นเวลาอั น ควร เป็ น ต้ น ตลอดจนพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น โครงการที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการวางแผนและเตรียมความพร้อม หากเกิดกรณีภาระขาดทุนจากการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรให้ความสําคัญกับการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการรับซื้อข้าวเปลือก
จากเกษตรกรอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการตรวจสอบสต็อกข้าวทุกเดือน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ ๕ เดือนที่ร้อยละ ๖.๕ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดส่งออกสําคัญของไทยปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากการกลับมา
ขยายตัวอีกครั้งของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ มันสําปะหลัง ผลไม้ และ
ไก่แปรรูป กลับมาขยายตัวได้ดี และเป็นผลจากปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นสําคัญ รวม ๘ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ หดตัวร้อยละ
๑.๒ (YoY)
๒. การส่งออกรายการสินค้า เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลดลง
ร้อยละ ๔.๑ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๙.๐ รวม ๘ เดือนแรก มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวร้อยละ ๕.๙ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๐
๓. แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๕๙ คาดว่าช่วงที่เหลือจะปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ และมีโอกาส
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น สินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สินค้า Lifestyle และเครื่องดื่ม ขยายตัวได้ดีในตลาด CLMV สินค้ากลุ่ม
เซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์ มีความต้องการสูงมากในตลาดโลก การอ่อนตัวของค่าเงินบาท รวมทั้งการนําเข้า
สินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงที่ผ่านมา

๓๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนพัฒนา
และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) จํานวน ๒๔๗ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๙๕๘,๕๐๕,๒๗๕ บาท จากหน่วยงานที่เสนอทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวม ๙ หน่วยงาน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเร่ ง รั ด ทํ า การตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละผลั ก ดั น การส่ ง ออก จํ า นวน ๒๓ โครงการ วงเงิ น รวม
๑๗๗,๙๔๐,๓๐๐ บาท โดยใช้การตลาดนําการผลิต (Demand-Driven) และการกําหนดกลยุทธ์ในเชิงลึกลงถึงระดับเมือง (city-focus)
โดยเจาะเมืองใหม่ เช่น แอฟริกา (ไม่รวมแอฟริกาใต้) เอเชียใต้ (ไม่รวมอินเดีย) ตลาดสินค้าใหม่ เช่น สินค้าสําหรับผู้สูงอายุ สินค้า
สําหรับสัตว์เลี้ยง และขยายช่องทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์
๒. ยุทธศาสตร์การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด จํานวน ๑๔๑ โครงการ วงเงินรวม ๓๘,๓๐๐,๙๐๐ บาท ได้แก่
การประชุมเจรจาเชิงรุก และการปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า
๓. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการส่งออกเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว จํานวน ๘๒ โครงการ วงเงิน
รวม ๖๙๒,๒๖๔,๐๗๕ บาท เช่น การผลักดันคลัสเตอร์กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การผลักดันไทยสู่การเป็นประเทศ
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าและบริการ การส่งเสริมโลจิสติกส์ การค้าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค
อาเซียน การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้าง
แบรนด์สินค้าและบริการ และการพัฒนาองค์กรสู่อนาคต
๔. แผนงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน จํานวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่ (๑) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน (๒) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว (๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว (๔) การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และ (๕) การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนแผนฯ เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ แนวทางระยะสั้น ในระยะ
๑-๒ ปีของแผนฯ ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ที่สามารถเริ่มปฏิบัติได้ทันที คาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในช่วง
๒ ปีแรกของระยะแผนฯ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) และแนวทางระยะกลาง ระยะ ๓-๕ ปี เป็นการดําเนินการที่สามารถเริ่มปฏิบัติ
ได้ในช่วงปีที่ ๒-๓ ของระยะแผนฯ คาดว่าสามารถเห็นผลได้ภายในกรอบระยะเวลาแผนฯ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนฯ
ประเด็นการสร้างความตระหนักรู้และการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งประเด็นการบูรณาการแผนงาน/งบประมาณในส่วนกลางกับภูมิภาคอย่างสอดรับกัน เป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ
อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว นอกจากนี้ การวางแผนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควรคํานึงถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรมควบคู่
ไปกับมิติทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมิติด้านความปลอดภัยเป็นสําคัญ โดยควรให้ความสําคัญกับการกําหนดมาตรการในการส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ในพื้นที่มีบทบาทในการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสํานึก
ในความเป็นเจ้าของและความหวงแหนในมรดกชุมชน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๓ มาตรการ
คือ (๑) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ (๒) มาตรการพักชําระหนี้สิน
และขยายระยะเวลาชําระหนี้ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ และ (๓) มาตรการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิต
และองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและแนวทางการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณซึ่งอนุมัติหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๒ มาตรการ
ภายในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๗๒๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็น
๑.๑ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยใช้จ่า ยจากงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรอบวงเงิน ๑,๙๕๓,๗๒๐,๐๐๐ บาท
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการช่วยเหลือเกษตรกร (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท) ก่อนที่จะดําเนินการ
จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้อาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
เพิ่มเติมตามสิทธิอีกส่วนหนึ่งด้วย
๑.๒ มาตรการพัก ชํา ระหนี้สิน และขยายระยะเวลาชํา ระหนี้แก่เกษตรกรผู้ป ระสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินการขยายระยะเวลาชําระหนี้ในสัญญาเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แทนสมาชิกในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของมูลหนี้ ๖,๘๐๐
ล้านบาท เพื่อเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกรอบวงเงิน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดทํารายละเอียดข้อมูลจํานวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ และมูลหนี้ที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อตรวจสอบความซ้ําซ้อนกับโครงการอื่นที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันด้วย และให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินโดยรวดเร็ว เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานา
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และโครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทํานาหญ้า ดําเนินการโดยกรมปศุสัตว์ ให้เพิ่มพื้นที่ดําเนินงานจากเดิม ๔๐ จังหวัด ปรับเพิ่มขึ้น

๓๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๕๕ จังหวัด โดยเพิ่มอีก ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน กําแพงเพชร ตาก พิจิตร อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี นครปฐม และเพชรบุรี
๑.๒ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ดําเนินการโดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ให้เพิ่มพื้นที่ดําเนินงานจากเดิม ๓๐ จังหวัด ปรับเพิ่มเป็นทุกจังหวัด ยกเว้น ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และขยายพื้นที่ดําเนินการ
ครอบคลุมไปถึงพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3)
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๙ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ควรให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น เครือข่ายสหกรณ์ เป็นต้น ให้มีการจัดทําแผนความร่วมมือ
ทางการตลาด เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีตลาดรองรับที่ชัดเจน สามารถจําหน่ายได้ในราคา
ที่เป็นธรรมและสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนควรติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลสําเร็จของโครงการ
ทั้ง ๕ โครงการ ในช่วงระยะเวลา ๖/๑๒ เดือน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อลดปริมาณ
อุปทานข้าวเปลือกภายในประเทศในรอบฤดูกาลผลิตต่อ ๆ ไป ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบและคัดเลือกพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน
การดําเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จํานวน ๕ โครงการ เพื่อให้
การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง โดยดําเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (N) และพื้นที่ปลูกข้าว
เหมาะสมน้อย (S3) ตามแนวทางและหลักการการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ทั้ง Zoning และ Agri-Map
และให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)] โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับการได้รับสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ของกระทรวงการคลัง [โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (ไร่ละ
๑,๐๐๐ บาท)]

๖.๙ ปฏิ รู ป โครงสร้ า งราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ า ง ๆ พร้ อ มกั บ ร่ ว มมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการโลก International
Recognized Exhibition Expo 2017 Astana
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบรายละเอี ย ดแผนงานและแผนเงิ น และอนุ มัติ ง บประมาณเพื่ อ ใช้ ในการจั ด นิ ท รรศการโลก
International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ กรุงอัสตานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน และการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
๑.๒ เห็นชอบให้คณะกรรมการอํานวยการงาน Astana Expo 2017 หรือกระทรวงพลังงานในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจําเป็นสามารถปรับรายละเอียดแผนงานและแผนเงิน ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๓ เห็นชอบให้กรณีที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง โดยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการอนุมัติ
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นว่า เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงพลังงานไม่ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้ ประกอบกับเป็นช่วงต้น
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ปีงบประมาณไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ จึงเห็นควรให้กระทรวงพลังงานใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํ ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรื อจําเป็น จํ านวน
๓๒๗,๐๑๕,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยให้กระทรวงพลังงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง เพื่อขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมตาม
ขั้นตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงพลังงานควรบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับบริษัท SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE. LIMITED
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับบริษัท
SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE. LIMITED ซึ่งระบุราคาที่ตกลงใหม่ในร่างสัญญา LNG
SPA ลดลงจากราคาเดิมในร่างสัญญา LNG SPA ร้อยละ ๑๘ ในปริมาณรายละ ๑ ล้านตันต่อปี (รวมสองสัญญา ๒ ล้านตันต่อปี)
และปรับกําหนดการส่งมอบในแต่ละสัญญา ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขสัญญาฯ ให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เสนอสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สัมปทานก๊าซธรรมชาติ
ในแหล่งอ่าวไทยกําลังจะหมดอายุ หรือกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงอื่นตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ LNG มากขึ้นในอนาคต ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
๑.๒ เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ๘๕๖.๙๙ ล้านบาท และประมาณการรายได้ ๘๕๗.๐๗ ล้านบาท ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน
๑.๓ รั บ ทราบกรอบการดํ า เนิ น งาน งบประมาณรายจ่ า ย และประมาณการรายได้ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการส่งเสริมกิจการพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ควรมีการระบุถึงการกําหนดมาตรฐานและคํานึงถึงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
ในเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าหรือการออกใบอนุญาต และควรพิจารณาเพิ่มการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย การดําเนินงานด้านการส่งเสริม
การศึกษา วิจัย พัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการศึกษา วิจัย
และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า และควรพิจารณาใช้มาตรการกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้ขายไฟฟ้ารายใหญ่
ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Effciency Resource
Standards, EERS) โดยกําหนดเป็นสัดส่วนกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตและหรือขายให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่กําหนด ในส่วนของ
๓๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

งบลงทุนควรจะมีการเร่งรัดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยคํานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และแล้วเสร็จทันตามแผนที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ ควรกํากับดูแลการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นการถาวรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบวงเงินงบประมาณโครงการฯ ในกรณีที่ดําเนินงานล่าช้า รวมทั้งควรให้ความสําคัญกับ
ตัวชี้วัดสําคัญ ๆ รายยุทธศาสตร์ที่จําเป็นต้องขับเคลื่อนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงพลังงานหารือกับคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในการกํากับดูแลการบริหารงบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมทั้งในส่วนของการหารายได้และการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการจัดการและบริหารสํานักงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑
ในวงเงินลงทุนรวม ๓๓,๕๙๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กฟผ. จะดําเนินโครงการฯ ได้ เมื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี ๒๕๕๙ สําหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๖.๘๐
ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เห็นควรบริหารจัดการเรื่องการเงิน
และการลงทุนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน โดยอาจพิจารณากําหนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในกรณีที่ผลการดําเนินงานทางด้านการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ และให้ความสําคัญกับการวางแผนทาง
การเงินขององค์กรในระยะยาว เพื่อตอบสนองการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และ
เครื่องมือทางการเงินสําหรับการระดมทุนเพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งควรพิจารณาเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
อุปกรณ์จากต่างประเทศที่จะจัดซื้อตามมาตรฐานสากล รวมถึงผู้เสนอราคา อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับเงินสกุลต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประกอบการจัดซื้อ อีกทั้งควรมีการกํากับดูแลโครงการฯ ให้แผนดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายลงทุนเป็นไป
ตามที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายและ
การลงทุนของรัฐบาล การจัดส่งแผนการดําเนินงานโครงการฯ และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ ให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทราบ ตลอดจนให้ความสําคัญกับการรักษาประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ตลอดอายุการใช้งาน และบริหารจัดการต้นทุนทั้งในช่วงก่อสร้างและดําเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนโครงการฯ อย่างรอบคอบ โดยอาจพิจารณาให้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายเพื่อให้มีต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสม การวางแผนในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรัดกุม และระยะเวลาในการจัดหาเงิน
ให้สอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้วงเงินของโครงการฯ อยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติไว้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๔ และ การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเนปยิดอ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๔ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีประเด็น
สําคัญ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๔ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานในการประชุมฯ หัวข้อหลักในการประชุม คือ “Towards Greener Community with Cleaner
Energy” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ใช้โอกาสนี้พบปะและหารือข้อราชการแบบทวิภาคีกับประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชาเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําสตรึงมนัม จีนเกี่ยวกับการทบทวนการซื้อขายไฟฟ้า ๓,๐๐๐ เมกะวัตต์
จากยูนนานผ่านประเทศลาว เมียนมาเกี่ยวกับโครงการ LNG Floating Storage Regasification Unit : FSRU และทบวงการพลังงาน
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้การดําเนินงานของการเป็นภาคีความร่วมมือ
๒. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+๓
th
ครั้งที่ ๑๓ (13 AMEM+3 : จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) หรือ AMEM+3 การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๐
(EAS Energy Ministers Meeting : EMM : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) และ
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการพิจารณา
และกลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานัก
งบประมาณเกี่ยวกับการยกเลิกอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๑๐ (๕) และข้อ ๑๑ ในการพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการเกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการพิจารณากลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสูงและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างของรัฐวิสาหกิจ ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ของการประปานครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้การประปานครหลวง (กปน.) ดําเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ วงเงิน
ลงทุนรวม ๔๒,๗๕๐ ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้ของ กปน. จํานวน ๑๙,๗๕๐ ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ จํานวน ๒๓,๐๐๐
ล้านบาท
๔๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑.๒ ให้ กปน. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการฯ โดย
กปน. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๒. ให้ กปน. ปรับระยะเวลาของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับการดําเนินการจริงที่จะสามารถเริ่มได้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและ กปน. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ
และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําสูญเสียขององค์กร
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรบริหารความเสี่ยงและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ รวมถึงให้ความสําคัญ
ต่อการวางแผนการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และให้ กปน. พิจารณาดําเนินการ เช่น ประสานการขอใช้พื้นที่ระหว่างหน่วยงาน
สาธารณูปโภคและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด ศึกษาความเหมาะสมการปรับโครงสร้าง
อัตราค่าน้ําสําหรับกลุ่มผู้ใช้น้ําประเภทต่าง ๆ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ เช่น พิจารณาความเหมาะสมของ
กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ําของอาคาร กํากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มี
การบําบัดน้ําเสียอย่างเข้มงวด และพิจารณากําหนดอัตราและแนวทางการจัดเก็บค่าบําบัดน้ําเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
นอกจากนี้ กปน. ควรมีการกํากับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเสนอแผนการขอใช้น้ํา
ต่อกรมชลประทานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ําดิบตามความเหมาะสมของ
ปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ํา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แนวทางการลดน้ําสูญเสีย การบําบัดน้ําเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชา ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ มีประเด็น
ที่สําคัญ ได้แก่ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต (๒) พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม (๓) พัฒนาด้าน
การตลาด (๔) ด้านการวิจัยและพัฒนา และ (๕) ด้านการบริหารจัดการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณ อาทิ การสร้างแบรนด์สินค้าขอให้ผนวกการระบุถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจ
กับราษฎรให้ใช้พื้นที่สําหรับการเพาะปลูกในที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินของรัฐที่อนุญาตให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร การมีกลไกติดตามประสาน และเชื่อมโยงผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการขั บเคลื่ อนกลยุทธ์อื่นๆ การเสนอร่างยุทธศาสตร์ ดังกล่ าวให้ กับระดับจัง หวัดได้รับทราบและใช้ เป็นแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อให้การพัฒนากาแฟและชาในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการปรับกรอบระยะเวลาดําเนินการ
ให้สอดรับกับช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ (ร่าง) แผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาส่งเสริมการปลูกและพัฒนาวิธีการผลิตกาแฟและชาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและเอกลักษณ์ของกาแฟและชาไทย

กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับ (๑) การขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (๒) การทบทวนเงื่อนไขการกําหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ (๓) การปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. ตามที่ กนย. เสนอ
๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ําประกัน
เงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาค้ําประกันเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไป
ตามระยะเวลาการขยายชําระเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 ตามที่ กนย. เสนอ
๓. รับทราบการทบทวนเงื่อนไขการกําหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง โดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการกําหนดราคาขายยาง จากเดิมกําหนดให้ขายในราคาไม่ต่ํากว่า ๖๐ บาท/กิโลกรัม (ยางแผ่น
รมควันชั้น ๓) เป็นขายในราคาตลาด การระบายยางในช่วงเวลาที่เหมาะสม
๔. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. จาก “กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย”
เป็น “กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” ตามที่ กนย. เสนอ
๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกต
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางนั้น การยางแห่งประเทศไทย
ควรมีการบริหารจัดการสต็อกยางให้บรรลุผลตามที่ กนย. ได้วางไว้ และชําระคืนเงินกู้ให้ทันตามเวลาที่กําหนดไว้คือ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ควรขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้อีก และให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งคัดแยกคุณภาพของยางพารา
ที่จัดเก็บไว้ และนําออกจําหน่ายให้ได้ราคาดีที่สุดสําหรับยางพาราในระดับคุณภาพนั้น ๆ โดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายและ
เสื่อมสภาพที่อาจเกิดกับยางที่จัดเก็บในโกดังทั่วประเทศมากขึ้นตามระยะเวลาที่ล่วงเลยไป และจําหน่ายยางในสต็อกออกให้หมด
ภายในกําหนดระยะเวลาโครงการที่ขออนุมัติขยายในครั้งนี้ รวมถึงมีการตรวจสอบตัวเลขสต็อกยางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดําเนินการปิดบัญชีทั้ง ๒ โครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design
Center : Thai-idc)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial
Design Center : Thai-idc) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบให้ดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ออกแบบฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดําเนินงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบ และเป็นหน่วยงานกลางที่จะเชื่อมโยงบริการ
ด้านการออกแบบ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อการพัฒนาออกแบบที่จะนําไปสู่
การเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ออกแบบฯ ภายใต้แนวคิดรวมพลคนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เช่น นําเสนอกรอบทิศทางและบทบาทของศูนย์ออกแบบฯ ลงนามความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่าย ๔๖ หน่วยงาน โดยเบื้องต้นศูนย์ออกแบบฯ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของตึกสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) พื้นที่สําหรับการให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องของการออกแบบ การจัดนิทรรศการ และ (๒) พื้นที่
สําหรับการคิดค้นงาน แหล่งสืบค้นข้อมูล
๔๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิ จํากัด ที่จังหวัด
นครราชสีมา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบว่า
ผู้ถือประทานบัตรได้ดําเนินการตามเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตรและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนด
โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่และไม่มีการร้องเรียนคัดค้าน ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้ยื่น
ขอปรับเปลี่ยนตําแหน่งปล่องอุโมงค์ระบายอากาศ และปรับเปลี่ยนที่ตั้งบ่อเก็บกากหางแร่ ซี่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากําหนดเงื่อนไขและมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ ๑๐๖.๕ ลดลงจากไตรมาส
ที่ผ่านมาร้อยละ ๕.๑ แต่ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑.๕ อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีขยายตัวจากไตรมาส
เดียวกันของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์ แป้งมัน กลูโคส
เครื่องสําอางและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการทําความสะอาด
๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ ๕.๑ โดยอุตสาหกรรม
สําคัญที่หดตัว เช่น รถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ที่มิใช่ยางรถยนต์ การนําเข้าเครื่องจักร
ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ ๐.๙ ด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) หดตัวร้อยละ ๕.๔
โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการลดลงร้อยละ ๑๑.๑ การจ้างงานลดลงร้อยละ ๒๙.๒ ยอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๐ และมีโรงงาน
ที่ปิดดําเนินกิจการลดลงร้อยละ ๓๕ และการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ลดลงร้อยละ ๑.๔
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยกําหนด
แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการตามแผนฯ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) การปรับปรุง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการนําอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้ (๒) การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ําตาลทราย (๓) การกําหนดมาตรฐานน้ําตาลทรายต้นทุนมาตรฐาน
การผลิตอ้อยและน้ําตาลทราย (๔) การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย (๕) การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและ
น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินการให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยหากเรื่องใดมีความจําเป็นต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงอุตสาหกรรมนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การกําหนดต้นทุนมาตรฐานเอทานอลและผลิตภัณฑ์จากอ้อย
อื่น ๆ เพื่อรองรับการแบ่งปันผลประโยชน์ และการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําแนวทาง/แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งเร่งหา
ข้อสรุปและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทรายเร่งศึกษาและหาข้อยุติในการกําหนดต้นทุนการผลิตมาตรฐานของอ้อย น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น
อีกทั้งให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายให้ความสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของราคาอ้อยและน้ําตาลทราย โดยพิจารณาแนวทาง
การจัดเก็บรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายให้เพียงพอกับการชําระหนี้ของกองทุนฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งให้มีการประสาน
และทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่ให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยของประเทศในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและ
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบ นอกจากนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหาข้อยุติเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน
น้ําตาลโดยเร็ว โดยคํานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก่อนเป็นอันดับแรก ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ําตาล ผู้บริโภค รวมทั้งกิจการอื่นที่อาจได้รับผลกระทบด้วย

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้กระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ครอบคลุมถึงวิสาหกิจภาคการเกษตร กําหนดลักษณะของ SMEs โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องรายได้ และแก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับการโอนย้ายสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ตามที่
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการกําหนด
ลักษณะอื่นของ SMEs และองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวน
รายได้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา SMEs ควรมีการกําหนดจํานวนรายได้ให้สอดคล้องกับนิยามของ SMEs ที่กรมสรรพากร
กําหนดไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบ
แนวทางการดําเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) ของประเทศ
มีเป้าหมายการส่งเสริม คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรายประเด็น (๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกลุ่ม และ
(๓) พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ และให้ใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ
๒. ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การมีแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่เป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้หน่วยงาน
๔๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด การเชื่อมโยงรูปแบบการทํางานของหน่วยงานสนับสนุน SME ของภาครัฐ
การพิจารณาให้ความสําคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับ
ของชุมชน การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม
การให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME กําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความชัดเจนครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนา SME รวมทั้ง
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ การให้ความสําคัญกับการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์เชิงลึกและมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการเพื่อทําหน้าที่ในการบ่มเพาะและ
บริการให้คําปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการธุรกิจให้ SME เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมแหล่ง
เงินทุนทางเลือกตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดทางเลือกมากขึ้น เช่น การระดมทุนในรูปแบบ Peer to Peer
Lending ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ที่จะดําเนินการระหว่างปี ๒๕๕๙๒๕๖๐ ก่อน ส่วนที่เหลือให้พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ต่อไป ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ด้านเศรษฐกิจ)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕

นโยบายที่
๗
การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย–ญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ กระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีประเด็น
สําคัญ ดังนี้
๑. ความร่วมมือด้านระบบราง มีการตกลงร่วมกัน (๑) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการจัดทําแผนแม่บท
การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ (๒) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาเส้นทางรถไฟตามแนวเศรษฐกิจด้านใต้ (๓) ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยในการเร่งรัดการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (๔) การขนส่งสินค้าทางรถไฟอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ และ
(๕) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ
๒. ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
โรงงานมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะรับไปพิจารณา
๓. ความร่วมมื อด้านความปลอดภัยทางถนน ฝ่ ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นยินดี
ให้ความช่วยเหลือ
๔. ความร่วมมือด้านการบิน ฝ่ายไทยขอบคุณสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจํา
ที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๕. ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและบริษัทญี่ปุ่นในด้านอื่น ๆ เช่น บริษัท โตโยต้า มีความร่วมมือกับ
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานภาครัฐของไทยในโครงการ “สาทร โมเดล” เพื่อการแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนบนถนนสาทร
๖. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาสนับสนุนเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนสําหรับ
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างชายแดนไทยกับทวาย และขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นเร่งรัดสัญญาร่วมทุนนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยฝ่ายไทย
จะพยายามเร่งรัดให้มีการหารือ ๓ ฝ่ายโดยเร็ว
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว
ของญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง และบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวง
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติทั้ง ๔ ข้อ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ลาว มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคํานิยาม การกําหนด
สายการบินและการอนุญาต การปฏิเสธ การเพิกถอน และการพักใช้ใบอนุญาตดําเนินการ ความปลอดภัยการบิน ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ/การทําการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน และการมีผลใช้บังคับ และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว ฉบับจัดทํา
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิความจุ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ สําหรับเที่ยวบินรับขนผู้โดยสาร
และสายการบินที่กําหนด
๑.๒ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและลาว
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในความตกลง
ว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ลาว
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของ
ความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อท่าทีไทยสําหรับการหารือกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาขาการประมง ความร่วมมือด้านสาขาสุขภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านสาขาการท่องเที่ยว
การจัดทําอนุสัญญาภาษีซ้อนและความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ความร่วมมือด้านแรงงาน การยกเว้นการตรวจ
ลงตราให้มัลดีฟส์ และการจัดตั้งสํานักงานการค้าสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในไทย และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๒
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผล
การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)
๒. หากในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
ในประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์โดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์
ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ควรพิจารณาจัดลําดับการเจรจาจัดทําอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ตามความเหมาะสม ควรหาแนวทางในการเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์กับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ได้
มาตรฐานของไทย และประชาสัมพันธ์บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งควรดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การพิจารณาขยายผลความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีการรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการหารือ
ขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๔๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์บางประการภายใต้
เขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรแก้ไขปรับปรุงชื่อร่างพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ [เรื่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)]
การเรียงลําดับชื่อจังหวัดในภาคตะวันออกควรเรียงตามลําดับภูมิศาสตร์ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
รวมทั้งควรผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นกฎหมายหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อาทิ การจัดตั้งกองทุนต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ การกําหนด
ให้การถมทะเลได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการประมง ขอบเขตพื้นที่ที่กําหนดเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดทําแผนเกี่ยวกับการผังเมือง การแก้ไขถ้อยคําและเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการบางประการในร่างพระราชบัญญัติฯ
รวมทั้ ง การพิ จ ารณาจั ดทํ า กฎระเบี ย บในการลดระยะเวลาและขั้ น ตอนการพิ จ ารณาอนุ มัติ อนุ ญ าตสํ า หรั บ โครงการในพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. รับทราบแผนในการจัดทํา กฎหมายลํ าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบั ญญัติดังกล่ าว ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๓,๑๔๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ในประเทศ จํานวน ๒,๓๕๕ ล้านบาท
และเงินรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน ๗๘๕ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๒,๓๕๕ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุน
ของโครงการดังกล่าว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน สํานักงบประมาณ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ที่เห็นควรแบ่งแผนการดําเนินโครงการฯ เป็น ๒ ระยะ และให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการลงทุนอย่างรอบคอบและไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งควรมีการติดตามและประเมินผล
โครงการในระยะแรก เพื่อให้การดําเนินงานโครงการระยะที่ ๒ มีความเหมาะสมและเกิดผลลัพธ์ได้ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ตลอดจนควรลงทุนเป็นระยะโดยการเปรียบเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งควรเร่งดําเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙
ที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับระยะเวลาการดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะสามารถเริ่มดําเนินการได้จริง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎร จํานวน ๕ ราย และค่ารื้อถอนระบบไฟฟ้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มุกดาหาร และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๔,๗๙๓ บาท เพื่อนําที่ดินไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมิให้มีการใช้สิทธิเรียกร้องอื่นเพิ่มเติมในภายหลังด้วย สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมธนารักษ์ที่ได้ดําเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กับกระทรวงการคลังแล้ว และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม

๔๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และวัฒนธรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

นโยบายที่
๙
การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสราง
สมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางยัง่ ยืน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จํานวน
๑ เรื่อง ได้แก่ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ กรณีปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี ๑ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ (๒) โครงการระบบรถไฟ
ทางคู่เพื่อการขนส่งและจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ําโพ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๓) โครงการ
ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และ (๔) ข้อชี้แจงการดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า
ระบบแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากร
แร่แห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ โดยมีอํานาจ
หน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศในภาพรวมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประโยชน์ของประเทศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณที่เห็นควรเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ และให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติแยกเป็นอิสระ
โดยไม่ต้องบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... เพิ่มบทบาท อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กําหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เหมาะสมกับภารกิจ นอกจากนี้ ร่างข้อ ๑๐ ควรเพิ่มเติมการจัดทําข้อมูลระบบนิเวศในพื้นที่ รวมทั้งประเมิน
คุณค่าของระบบนิเวศ และความเสี่ยงในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับข้อความในข้อ ๑๘ วรรคสอง ออก
และให้กรมทรัพยากรธรณีพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนในโอกาสแรก สําหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการ่วมกันพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการนําหลักการให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ
ไปกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ํา ประจําปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ํา ประจําปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “หนึ่งทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ํา” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมุ่งเน้นอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสายหลักทั่วประเทศด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ํา ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่กับการผสานความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
เยาวชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา ผ่านกิจกรรม ได้แก่ การจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
อย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การประกวดภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และการประกวดแอนิเมชัน อินโฟกราฟฟิค การคัดเลือกโรงงานเพื่อรับรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ํา
๒. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ จํานวนเงิน ๖,๐๑๗,๘๒๕ บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
(เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ พ.ศ. ....) มอบหมายให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณาเพื่อให้
ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการนําหลักการให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่แห่งชาติ ไปกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั้น ได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เห็นควรให้เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่แห่งชาติไว้ในร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... โดยกําหนดให้องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และวาระการดํารงตําแหน่ง
ของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดําเนินการต่อไป

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบัน
๕๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เหลืออัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ประกาศ
มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรตัดการอ้างมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับข้อ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ออก เนื่องจากการออกประกาศในครั้งนี้มิใช่การกําหนดให้เรียกเก็บหรือ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมซึ่งต้องเป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด และเห็นควรลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เฉพาะในส่วนที่กําหนดให้ผู้ทํานิติกรรม
ซึ่งมีฐานะยากจนมีหน้าที่ต้องชําระ โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ยากจนที่จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน สําหรับผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพเพียงพอในการชําระค่าธรรมเนียมฯ ควรจะชําระตามอัตราเดิมที่กําหนด เพื่อให้ภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถนําเงินที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือพัฒนาท้องที่ต่อไป ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๓

นโยบายที่
๑๐
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ
๑.๑ ตามที่ได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการประชุมเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ
มีหลักการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การลดความหวาดระแวง และการได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน
รวมทั้งให้ใช้หลักการต่างตอบแทนในการเจรจาโดยยื่นข้อเสนอความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดําเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) ในการพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางภายในภูมิภาคและรองรับ
ความต้องการเดินทางระหว่างสองประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม โดยให้ใช้ประสบการณ์ ฝีมือ และผลิตภาพของแรงงาน
รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ มาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบกับภาคการลงทุน
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และให้นําเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน
๑ เดือน
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมรายการสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) เป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขายหรือ
ให้บริการแก่ผู้บริโภค เพื่อใช้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น และเพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้
ประกอบการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
๒.๓ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการจัดการท่องเที่ยวทางเรือโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางเรือระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ตามที่ได้มีข้อสั่งการว่า ในกรณีที่ส่วนราชการจะดําเนินโครงการหรือมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่โครงการ ให้ส่วนราชการจัดทําโครงการหรือกําหนดมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ๆ ด้วย
ทั้งนี้ ในการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมเป็น
ลําดับแรก
๓.๒ ตามที่ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมไทยที่เข้มแข็ง พอเพียง และปลอดภัย โดยนําหลักธรรมมาสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ในสังคม และทําให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม นั้น ให้นํากลไกประชารัฐมาใช้เป็นหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านสังคม เช่น การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ ต่อไปด้วย
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกําหนดมาตรการ
และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ําเข้าสู่
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร และให้นําเสนอมาตรการและแนวทางดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า
๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักจัดทําแผนการระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยให้ครอบคลุมการจัดทําผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังรอการระบายเมื่อเกิดฝนตกหนัก และให้นําเสนอแผนดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน
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๕๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔.๓ ตามที่ได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและ
ระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทาง
ในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยอาจสนับสนุนทุนสําหรับขยายกิจการหรือสนับสนุนมาตรการ
ทางภาษี นั้น ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดําเนินการ โดยให้รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน และส่งฐานข้อมูลดังกล่าวให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบภาพรวมการขับเคลื่อน
ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อนําไปใช้ประกอบการกําหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้รองรับประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๔.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และสํานักงาน ก.พ. พิจารณาปรับปรุงแนวทาง
การจูงใจผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ให้เข้ามาเป็นบุคลากรภาครัฐ เช่น
การกําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เป็นต้น และให้นําเสนอแนวทาง
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๔.๕ ในการจัดทําโครงการหรือมาตรการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการเสนอโครงการหรือมาตรการจะต้องดําเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการหรือ
มาตรการที่จะกําหนดขึ้นไม่มีความซ้ําซ้อนและไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน
๔.๖ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งพิจารณาดําเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ลุ่มน้ํา
ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามมิให้ผู้เคยกระทําผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดเป็นผู้ได้รับอนุญาตอีก ทั้งนี้ การดําเนินการต้องไม่ขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน
๔.๗ ตามที่ได้มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงมอบหมายให้ทีมโฆษกของกระทรวงมีหน้าที่กลั่นกรองข่าวสารจาก
สื่อต่าง ๆ เมื่อตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่สื่อรายงานมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้จัดทําเอกสารชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
โดยทันที รวมทั้งให้จัดทําเอกสารข่าวกระทรวงเพื่อแจกสื่อให้รับทราบถึงผลการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลของ
กระทรวงนั้น ๆ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน นั้น ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทําเป็นเอกสารชี้แจง (Press Release) เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน
หรือถูกกล่าวอ้างผิดไปจากข้อเท็จจริง
๔.๘ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วเกินกําหนด
บนท้องถนนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) รวมทั้งสร้างการรับรู้และจิตสํานึก
เกี่ยวกับวินัยในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
๔.๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกํากับดูแลการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือค่าล่วงเวลาของบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ระนอง สมุทรสาคร เป็นต้น โดยอาจพิจารณาจัด Zoning พื้นที่
ที่พักอาศัย รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพิจารณาความเชื่อมโยงในการดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร
เช่น สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม
โดยให้มีการบูรณาการ มิให้มีความซ้ําซ้อนกัน เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งระบบตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ การแปรรูปสินค้า
เกษตรเชิงพาณิชย์ สินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อันจะทําให้การพัฒนา
สินค้าเกษตรเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป
๕๕
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาจัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลผู้ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าของแผ่นดินไทย นั้น ให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรัด
ดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยด่วน
๔. ด้านสังคม
๔.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณากําหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์
ในการดูแลช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยให้ครอบคลุมถึงอดีตนักกีฬาและนักกีฬาคนพิการ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม เป็นธรรม และความเท่าเทียมกันเป็นสําคัญ นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดดําเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวโดยด่วน
๔.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดระเบียบการทําประมงน้ําจืดและน้ําเค็ม ทั้งนี้ อาจพิจารณาดําเนินการในลักษณะเดียวกับ
การจัดรูปที่ดิน โดยจัดทําเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การบุกรุกพื้นที่เพื่อทําการประมง
การนําน้ําทะเลเข้ามาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่ตอนในซึ่งทําให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ เป็นต้น
๔.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบและหาสาเหตุการตายของปลาในแม่น้ําแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยเฉพาะปลากระเบนราหูน้ําจืด ซึ่งถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งตรวจสอบโรงงานที่มีการปล่อยน้ําเสียซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าวด้วย
๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๕.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมดําเนินการ
ทั้งในด้านกฎ ระเบียบ และระบบพื้นฐานสนับสนุน (platform) ที่จะรองรับให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ระบบ e-Payment
ระบบ Fin Tech มีความพร้อมในการดําเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๕.๒ ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการปรับปรุง
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม ระดับนานาชาติ
โดยให้จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน เช่น สถานที่พักรับรอง สุขาเคลื่อนที่ โดย
อาจประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการที่เกี่ยวข้องด้วย
๕.๓ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ มีมติ เมื่อวั น ที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ [เรื่ อง (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ การท่ องเที่ ยวไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙] ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่อาศัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ โดยมีรายได้และอาชีพจากการท่องเที่ยวด้วย นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
เร่งดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
๕.๔ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ที่ไม่มีงานทํา และนิสิต นักศึกษา
ที่ต้องการหารายได้เสริม โดยจัดกลุ่มตามความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ เช่น บุคคลที่มีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ อาจคัดเลือกให้เป็นมัคคุเทศก์ หรือตัวแทนสําหรับแนะนําสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวต่างชาติ
ในงานออกร้านจําหน่ายสินค้า เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับทุกส่วนราชการน้อมนําแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องต่าง ๆ
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณานําร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในหน่วยงาน
รวมทั้งให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต Solar Cell ภายในประเทศ รวมถึงการทําลาย Solar Cell ที่ไม่ใช้งานแล้วด้วย นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
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๕๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

เร่งดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้กําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการเพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท
ของแต่ละหน่วยงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้วย
๓. ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสานงานกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต์ รวมทั้งผู้กลับใจ ผู้หลงผิด หรือผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามนัยมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และกําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินทํากินแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยให้
เร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๔. ให้สํานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนด
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการต่าง ๆ ในภาพรวม เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถ
ดําเนินการให้สอดคล้องกัน แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๕. ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน
และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ให้คณะกรรมการดังกล่าวเร่งรัดการพิจารณาปรับปรุง
ระบบค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนงานให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทาง (SEP for SDGs) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย เมื่อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รวบรวมแผนงานในภารกิจหลักฯ เสร็จ ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อนําไปบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินการแผนงาน/โครงการ และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
แล้วนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
สํารวจความต้องการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น และให้การสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว
ตามลําดับความพร้อมในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องจักรกลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก
ตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ สั่ง ณ วันที่ ๒๗
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการนําช้างป่า
มาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ

๕๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน และคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน สั่ง ณ วันที่
๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของ
ประเทศ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของ
ประเทศ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ตําแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ง านของรั ฐ บาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ทั้ง ๒๐ กระทรวง
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมา (สิงหาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ การขับเคลื่อน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๖ ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศ
บราซิล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําและดําเนินการ
พัฒนาแหล่งน้ํา การดําเนินการความก้าวหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหา IUU และการวางมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบสินค้าประมง
ให้มีประสิทธิภาพ การดําเนินกิจการฮัจย์ ประจําปี ๒๕๕๙ มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกผืนป่าและมาตรการจัดระเบียบสังคม
และปรับภูมิทัศน์ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ในแม่น้ําเจ้าพระยา การฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่น หลังเหตุระเบิดในพื้นที่ภาคใต้ การแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับพายุ
ฤดูฝน รัฐบาลเดินหน้า Road Map สู่การเลือกตั้ง และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (ตุลาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
การสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา การดําเนินการภายหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านการออกเสียงประชามติ มาตรการแก้ไข
ปัญหาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (IUU) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุนและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสภาผู้บริหารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(ITU Telecom World 2016) การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารจัดการเรื่องการระบายข้าว โครงการประชาสัมพันธ์การปรับ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะที่ ๒ การสนับสนุนนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียน บีช เกมส์ ครั้งที่ ๕
หรือดานัง ๒๐๑๖ ที่ประเทศเวียดนาม การจัดงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๙ ที่จังหวัดเชียงใหม่ การดําเนินการและ
ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินผิดกฎหมาย การยึดคืนพื้นที่กับผู้บุกรุกป่าชายเลน ตามแผนปฏิบัติงานป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ (CERT) และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการจัดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม”
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” ระหว่างวันที่ ๑-๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทําเนียบรัฐบาล ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. รูปแบบการจัดงาน ได้แก่ (๑) จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติและการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม (๒) บูรณาการจัดงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดการแสดงและจําหน่ายสินค้า และ (๓) นําสินค้าและบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมาจําหน่าย
๒. กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย (๑) การขายทอดตลาดทรัพย์ (๒) การให้บริการประชาชน เช่น การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี (๓) การจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และ (๔) กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตอบแทนผู้ซื้อสินค้า โดย
ซื้อครบทุก ๓๐๐ บาท ได้คูปองลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์
๓. ผลการดํ า เนิ น งาน (๑) ยอดขายทอดตลาดตามภารกิ จ กระทรวงยุ ติธ รรม จํ า นวน ๑๒๓,๘๒๘,๙๒๐ บาท
(๒) ยอดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผู้เข้าขอไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน ๕๒๓ ราย ยอดเงินที่ไกล่เกลี่ยสะสมสําเร็จ จํานวน
๑๔๘,๕๕๔,๕๗๔.๙๔ บาท (๓) การให้บริการและให้คําปรึกษา ผู้เข้ารับบริการ จํานวน ๒,๖๒๕ ราย (๔) ยอดจําหน่ายสินค้าและ
บริการ จํานวน ๑๕,๑๘๔,๓๔๗.๕๐ บาท และ (๕) ยอดผู้เข้าชมงาน ๖๐,๑๑๕ คน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานในภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยให้ระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่ละ
ระยะ บูรณาการการทํางานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คํานึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น
ประเมินและทบทวนแผนงานทุก ๆ ๕ ปี และส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ซึ่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมแผนงานจาก ๒๘ หน่วยงานนําเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว นั้น เห็นควรให้ส่วนราชการ
ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังมิได้จัดทําแผนงานข้างต้นเร่งรัดการจัดทําแผนงานให้แล้วเสร็จ โดยให้
จัดทําในรูปแบบตาราง แยกเป็นรายกิจกรรม กําหนดกรอบงบประมาณ และแผนการดําเนินการที่ชัดเจน ตามแนวทางข้อสั่งการ
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และให้เพิ่มเติมด้วยว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่จะดําเนินการ ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ทั้งนี้
สําหรับ ๒๘ ส่วนราชการที่จัดทําแผนงานส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ทบทวนแผนงานดังกล่าวและเพิ่มเติมข้อมูล
ให้เป็นไปในแนวทางข้างต้นต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการส่งแผนงานดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๒ ให้หน่วยงานกลางใช้แผนงานดังกล่าวประกอบการพิจารณาดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
๑.๒.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาตินําแผนงานไปพิจารณาประกอบการจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Road map) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
๑.๒.๒ ให้สํานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
๑.๒.๓ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานําเรื่องที่ส่วนราชการเสนอ
คณะรัฐมนตรี
๒. ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแนวทางและกรอบเวลาที่กําหนดโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
๕๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
และการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้ผู้มีหน้าที่คํานวณ
ราคากลางต้องถอดแบบก่อสร้างให้ได้รายการและปริมาณงานเพื่อนําเข้าไปคํานวณราคากลางในระบบ จากนั้นระบบจะเชื่อมโยง
ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงาน
จากบัญชีค่าแรงงาน ค่าดําเนินการจากตารางค่า Operating Cost และค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง มาใช้ในการคํานวณ
ส่วนงานก่อสร้างที่ต้องคํานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ระบบจะประมวลผลโดยใช้สูตรที่กําหนดไว้แล้วในระบบมาคํานวณ
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามที่หลักเกณฑ์กําหนดให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการก่อสร้างแล้ว ระบบจะประมวลและ
นําค่า Factor F มาคํานวณเป็นราคากลางงานก่อสร้างของโครงการนั้น ๆ และเมื่อคํานวณได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง
ข้อมูลราคากลางและรายงานการคํานวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อดําเนินการ
จัดจ้างก่อสร้างต่อไป โดยจะใช้นําร่องกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
กรมชลประทาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สําหรับส่วนราชการอื่น ๆ จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
กระทรวงการคลังได้กําหนดให้หน่วยงานที่จะมีการจัดจ้างก่อสร้างต้องประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) รวมทั้งได้ทบทวนและปรับปรุงข้อกําหนด
ต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีค่าแรงงาน ข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ค่าดอกเบี้ย ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น และโครงสร้างค่าใช้จ่าย รวมถึงได้จัดทําตาราง Factor F
เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One
Map)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายกรอบระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) จากเดิมคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ เนื่องจากการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐดังกล่าวยังคงเหลือการดําเนินการในอีก ๓ ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน
จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จัดทําและจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก ตามที่คณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ข้ อ มู ล ความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น งานด้ า นการปฏิ รู ป ประเทศของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ า ย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการประสานงาน
รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงาน
รวม ๓ ฝ่ายฯ เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า แบบรายคณะมีผลการปฏิบัติในภาพรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม และแบบรายบุคคลอยู่ในระดับการดําเนินงานเป็นประจํา ซึ่งมีแผนการดํา เนินงานในอนาคต ได้แ ก่
(๑) ด้านการดําเนินการสอบทานและการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และ (๒) ด้านพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขประเด็น
ปัญหาเร่งด่วน ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการดําเนินงาน
ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานที่พบปัญหาและผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อเสนอแนะ รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินการ
ต่อ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ต่อไป
๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงยุติธรรมที่เห็นควร
เชื่อมโยงรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเข้ากับระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาล รวมทั้งควรจัดให้มีการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ซึ่งเป็นวิธีการประเมินแบบผสมผสานจากหลายแหล่งทั้งจากการประเมิน
ตนเองและการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินเชิงคุณภาพและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง) เมื่อวันศุกร์ที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ ได้แก่
ยกระดับเมืองสปาน้ําพุร้อนเค็มและพัฒนาเส้นทางอันดามัน โรแมนติกโรด อ.คลองท่อม จ.กระบี่ การสนับสนุนโครงการยกระดับ
เส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวอันดามัน โครงการ Phuket Smart City โครงการก่อสร้างสะพานลันตา โครงการเคลือบผิวจราจร
ลดการลื่นไหล เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ และ ๔๓๑๑ จ.พังงา โครงการก่อสร้างถนนและสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ําลึก จ.ระนอง และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบต่อไป
๒. ให้ ส่ วนราชการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรั บ ความเห็ น ของสํ า นัก งบประมาณที่ เห็นควรพิ จ ารณาปรับ แผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรกก่อน โดยหากไม่เพียงพอและมี
ความจําเป็นเร่งด่วนในการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สําหรับการดําเนินโครงการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานหลักจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการดังกล่าว
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เสนอ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแนวทาง ดังนี้
๖๑
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑. ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เน้นการชี้แจงผลดําเนินงานที่ได้ทํามาแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการแจ้งข่าวเพื่อเตือน หรือแจ้งมาตรการที่กําลังจะมีผลใช้บังคับและ
มีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนการชี้แจง แก้ข่าว แจ้งข่าว เพื่อให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานหรือรัฐบาลจะดําเนินการเรื่องใด
อย่างไร มุ่งหมายจะแก้ปัญหาใด การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร ในกรณีมีการเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทางสื่อต่าง ๆ ให้รีบชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หากข้อมูลที่หน่วยงาน
มีอยู่เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องใช้ประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานอื่นด้วย ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งข้อมูลให้โฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกรมประชาสัมพันธ์รับไปดําเนินการชี้แจงในภาพรวมโดยด่วนต่อไป
๒. ให้คํานึงถึงความถูกต้องของข่าวสาร ความรวดเร็วทันต่อความจําเป็นที่จะให้ประชาชนมีความรับรู้ความเข้าใจ
และการสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาล จึงต้องดําเนินการในเชิงรุก และพิจารณาใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็น เช่น โฆษกประจํา
หน่วยงาน การมีหนังสือหรือคําชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร การให้สัมภาษณ์ การแถลงข่าว และที่สําคัญคือการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ทั้งนี้ ให้สื่อของรัฐให้ความร่วมมือในการดําเนินการดังกล่าวและให้ขอความร่วมมือจากสื่อเอกชนตามความจําเป็นด้วย
๓. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อหรือเครื่องมือสื่อสารเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ให้หน่วยงานของรัฐ
ขอคําแนะนําจากกรมประชาสัมพันธ์และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามความจําเป็น
๔. ความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้เป็นตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยให้ผู้บังคับบัญชา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง ความทันต่อสถานการณ์ และ
ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสํารวจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดําเนินการอยู่แล้วเป็นปกติ ในกรณีของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ให้องค์กรกลางที่เกี่ยวข้องนําแนวทางนี้ไปใช้ในการประเมินผู้บริหารด้วย และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรายงานตัวชี้วัดและผลการประเมินตามแนวทางนี้ต่อนายกรัฐมนตรี
ทราบเป็นรายกระทรวงทุกสามเดือน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ที่ ค ณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ แ ก้ ไ ข
ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนและเสียโอกาสจากการก่อสร้างฝายห้วยละห้า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๗,๖๘๘,๒๖๘ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนและเสียโอกาสจากการก่อสร้าง
ฝายห้วยละห้า จํานวน ๑๕ ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า รัฐบาลได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา
เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มี
กําหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่าง ๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน
๒. เพื่อให้การดําเนินการจัดพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงให้มีการดําเนินการ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒.๑ กําหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการไว้อาลัย และให้ประชาชนเข้าถวาย
น้ําสรงพระบรมศพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ สําหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน นั้น ให้รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่อไป ในกรณี
หน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมาย
ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน
๒.๒ มอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับไปดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
กรรมการและเลขานุการ และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ที่ปรึกษา รวมทั้งให้
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอํานวยการจัดงานพระราชพิธี ฝ่ายจัดการพระราชพิธี ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ
สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ พระยานมาศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
๒.๓ มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบ พิธีการและการจัดสร้าง
พระเมรุมาศ โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาตามข้อ ๒.๒
๒.๔ มอบหมายให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าฯ ของคณะรัฐมนตรีและข้าราชการไปเฝ้าฯ ใน
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี และแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรม เป็นประจําทุกวันด้วย
๒.๕ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็น
พระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒.๖ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดําเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับกระทรวง
การต่างประเทศในการจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษด้วย
๒.๗ เห็นชอบหลักการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ โดยให้ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็น
หั ว หน้ า ศู น ย์ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ตร วงษ์ สุ ว รรณ) เป็ น รองหั วหน้ า ศู น ย์ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นเลขานุการศูนย์ โดยมีเลขาธิการคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นรองเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
บ้านเมือง และดําเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงาน
พระราชพิธีพระบรมศพ โดยให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
สําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
๒.๘ มอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดให้มีบริการสายด่วน (Hotline) เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของรัฐบาล
๒.๙ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการจัดเตรียมแผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครหรือมูลนิธิภาคเอกชน รวมทั้ง
สถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดชฯ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทําความตกลงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
๖๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมศพอย่างเข้มแข็งต่อไป ทั้งในเรื่องการเดินทาง สุขภาพอนามัย อาหารการกิน ที่พัก รวมทั้งการรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
๒. ในกรณีที่หน่วยงานใดประสบปัญหาเรื่องใด หรือมีเรื่องควรรายงานรัฐบาล หรือแจ้งข่าวใด ๆ ให้ติดต่อศูนย์บัญชาการ
ติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ซึ่งตั้งอยู่ภายในทําเนียบรัฐบาล โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๑๑
๓. ให้ดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่าง ๆ
เหมือนเช่นเดิม แต่การใช้ถ้อยคําใต้พระบรมฉายาลักษณ์ที่เคยใช้มาแต่เดิม เช่น คําว่า “ทรงพระเจริญ” หรือ “ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา”
ให้เปลี่ยนถ้อยคําหรือข้อความนั้นให้เหมาะสม ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หรือติดผ้าดําขาวแสดงความไว้อาลัย
การนําพระบรมฉายาลักษณ์เดิมออกและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ต้องกระทําโดยต่อเนื่องกันทันที โดยให้ส่วนราชการทุกแห่ง
ถือปฏิบัติตามนี้โดยเคร่งครัด
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ไปยังหน่วยงานของไทยในต่างประเทศด้วยว่า เรื่องนี้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎมณเฑียรบาล และโบราณราชประเพณี ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่า เมื่อพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
ผ่านพ้นไประยะหนึ่งแล้ว จะได้เวลาอันสมควรที่จะดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓
ต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อมีมติตามรัฐธรรมนูญ ในระหว่างนี้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนในส่วนที่จําเป็น ส่วนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายในกรอบเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งไม่กระทบต่อกรอบ
เวลาการทํางานต่าง ๆ ที่กําหนดไว้
๕. ให้ ศตส. ร่วมกับทุกส่วนราชการเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชพิธี
ทั้งหมดเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติต่อไป
๖. ให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานขอความร่วมมือให้สื่อโทรทัศน์และ
วิทยุใช้เวลาในช่วงเวลา ๓๐ วัน (จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เน้นการเสนอรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในแง่มุมต่าง ๆ
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สําหรับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจให้ดําเนินการในช่วงที่มีการเสด็จพระราชดําเนินพ้นจากช่วงเวลาเหล่านี้แล้ว
อาจพิจารณาเสนอรายการปกติได้ แต่ควรเน้นการให้ความรู้การพัฒนามากกว่าการบันเทิง หรืออาจพิจารณาสลับสับเปลี่ยนกับ
การนําเสนอผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดําริในเรื่องต่าง ๆ เช่น
การเกษตร การชลประทาน การวิจัย การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นต้น
เมื่อพ้นกําหนดช่วงเวลา ๓๐ วันแล้ว ขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์พิจารณาจัดรายการตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความรู้สึกของประชาชนเป็นสําคัญ
๗. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สํานักงานราชบัณฑิตยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคําออกพระนาม การใช้ถ้อยคําภาษาเรียกขานเรื่องต่าง ๆ ที่เหมาะสม การแต่งกาย การปฏิบัติ
ในเวลาเข้าถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดจนวิธีแสดงความจํานงขอมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลถวาย
๘. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนด้านการจราจร การถวายอารักขา และการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยเฉพาะวันเสด็จพระราชดําเนิน และวันเวลาภายหลังจากที่สํานักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพได้
๙. ให้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุโดยขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และให้ส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยเตรียม
ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๐. ให้กระทรวงการต่างประเทศดูแลและจัดเตรียมการต้อนรับกรณีที่มีพระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ หรือ
ผู้นําแห่งรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีดังกล่าว
๑๑. ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแจกจ่าย
ให้แก่คณะรัฐมนตรีและประชาชน
๑๒. ให้กระทรวงมหาดไทยให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและพร้อมที่จะชี้แจงแก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
๑๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกระทรวงการคลังชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาความเหมาะสม
ในการดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยว
ในภาพรวม
๑๔. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขัน
ระมัดระวังการเผยแพร่ภาพหรือข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือยุยงให้เกิด
ความแตกแยก และขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าได้แพร่ภาพหรือข้อความดังกล่าวเป็นอันขาด เนื่องจากเป็นการดําเนินการ
ที่ผิดกฎหมาย
๑๕. การจัดงานรื่นเริงบันเทิงต่าง ๆ ในช่วงเวลา ๓๐ วันแรกนับแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้จัดพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยงดเฉพาะส่วนที่เป็นมหรสพหรือความบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี แต่ยังสามารถจัดงานประชุม งานมงคลสมรส
กฐิน งานลอยกระทง งานบําเพ็ญกุศลหรือศาสนกิจตามประเพณีได้ การเลี้ยงหรือชุมนุมสังสรรค์หรือการแสดงทางวัฒนธรรม
ที่ทําในอาคาร และเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามที่จัดเป็นปกติหรือได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าร่วมประชุม
ให้จัดได้ตามความเหมาะสม โดยถือความเหมาะสมและความรู้สึกของประชาชนเป็นหลัก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๙) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง
๑.๑ ผลงานสะสมที่ทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๑๙
๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้รวมทั้งหมด ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่
(คิดเป็นร้อยละ ๘๔)
๑.๓ ปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญ คือปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับ
แผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ
๒. ความเห็นคณะทํางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เห็นว่าการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจํานวน ๓๘๗ วัน
ยังไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก จึงได้แจ้งเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรให้ดําเนินการ
๒.๑ แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์
อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนย้ายดินขุดจากงานก่อสร้างชั้นใต้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒.๒ กํากับดูแลการดําเนินงานของผู้รับซื้อซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาที่กําหนดเพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ที่เหลือให้แก่ผู้รับจ้าง [บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)] โดยเร็วต่อไป
๒.๓ เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธิ์ในการขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก

๖๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทาง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. แก้ไขปัญหาเลขทะเบียนที่ซ้ําซ้อนกัน ได้แก่ (๑) กําหนดเลขทะเบียนใหม่ให้กับนิติบุคคล จํานวน ๑๓๘ ราย และ
มีหนังสือแจ้งไปยังนิติบุคคลทั้ง ๑๓๘ รายให้ทราบแล้ว (๒) ปรับปรุงข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลที่กําหนดให้ใหม่ในระบบบริการจดทะเบียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง และ (๓) ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แก้ไขเลขทะเบียนนิติบุคคล ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พร้อมเผยแพร่ประกาศดังกล่าวในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๒. ป้องกันการออกเลขซ้ําซ้อนกันในอนาคต กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กําหนดเลขประจําตัว
ของนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ จํานวน ๕,๑๗๑,๘๙๘ เลข และส่งให้กรมการปกครองทราบเพื่อป้องกันปัญหาของการออกเลข
ประจําตัวซ้ํากันในอนาคต โดยกรมการปกครองแจ้งว่า เลขทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ๕,๑๗๑,๘๙๘ เลข ไม่มีเลขซ้ํากับเลข
ประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและได้กันเลขดังกล่าวไว้เพื่อไม่ให้มีการออกเป็นเลขประจําตัวประชาชนอีกในอนาคต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙-ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่ ศตส. เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุอาหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๒,๑๖๑,๑๓๐,๕๐๐ บาท เพื่อให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) สามารถชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าวัสดุอาหาร
ตามจ่ายจริงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ครบถ้วน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ค่าสาธารณูปโภค (เดือนเมษายน-กรกฎาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๑๒๐,๙๓๖,๓๐๐ บาท
๑.๒ ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (เดือนเมษายน-สิงหาคม ๒๕๕๙) จํานวน
๒,๐๔๐,๑๙๔,๒๐๐ บาท
๒. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐที่เห็นว่าในโอกาสต่อไปขอให้กรมราชทัณฑ์จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษา
วินัยทางการเงินการคลัง รวมทั้งให้นํามาตรการในการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อมิให้เป็นภาระด้านงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) พิจารณากําหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าวัสดุ
อาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เพื่อไม่ให้เกิดภาระงบประมาณเป็นจํานวนมากในปีต่อ ๆ ไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒๑ และครั้งที่ ๒๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๒๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) และ
ครั้งที่ ๒๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ มีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การชี้แจงและจัดกิจกรรมผ่านศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยล่าสุดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มีผู้เข้ารับบริการศูนย์ดํารงธรรมทั่วประเทศ ๒,๘๓๗,๙๔๖ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๒,๗๕๑,๖๑๗ เรื่อง ร้อยละ ๙๖.๙๖
๒. การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ) ได้พิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป รวม ๒๔ เรื่อง เช่น การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารที่ดินและ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... และ
การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม ทั้งนี้ กขร. ได้มีการติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้า
การดําเนินการตามประเด็นปฏิรูป เช่น การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ การปฏิรูประบบข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย และการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ การลงนามความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทย-เมียนมา และการเปิดจอง
พื้นที่เขาหัวโล้นเนื้อที่กว่า ๑๓,๐๐๐ ไร่ ให้ผู้สนใจจองปลูกป่า
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงร้อยละ ๘๒.๙๓ สูงกว่าเป้าหมาย
ที่กําหนดร้อยละ ๒.๘๕ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก และการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย
๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การสนับสนุนให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน
ซึ่งตั้งเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างอาเซียนกับจีน ๓๐ ล้านคน ภายในปี ๒๕๖๓ การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
เช่น การประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น โครงการตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบ
ปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการขับเคลื่อนเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง ความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา และ
ความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ตามที่ กขร. เสนอ ดังนี้
๑.๑ แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
๑.๒ การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เช่น การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ
คิดและการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โดยการจัดตั้งศูนย์ STEMS จํานวน ๑๓ ศูนย์ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง และในปี ๒๕๖๐
จะขยายเพิ่มเขตการศึกษาละ ๑๐ โรงเรียน เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณากําหนดหลักการเหล่านี้ไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วย
๑.๓ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... ได้ให้ความสําคัญกับ
การให้การศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มและทุกวัย โดยการจัดการศึกษาแบบการเรียนรู้
ตามสถานการณ์จําลองหรือการเผชิญกับปัญหา เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. .... โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ) เช่น เรื่องความซ้ําซ้อนระหว่างบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิตกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
คาบเกี่ยว เช่น สพฐ. ไปพิจารณาประกอบด้วย
๑.๔ แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ควรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนในเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกและการประกัน
๖๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

คุณภาพแนวใหม่ รวมทั้งให้ความสําคัญแก่การประเมินที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานที่ดีอย่างแท้จริงของสถานศึกษา โดยให้มีข้อแนะนํา
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับความเห็น
ของ กขร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ และรายงานความคืบหน้าให้ กขร. ทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบผลการประชุมเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามบัญชานายกรัฐมนตรี
และให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ โดยที่ประชุมเห็นควรใช้วิธีการทางบริหารในการดําเนินการในระยะเริ่มแรก
ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๔๑๗ ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อไป แต่เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๙๖/๒๕๕๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําสั่งจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในอําเภอและกําหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือนายอําเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเกลี่ยอัตรากําลังที่มีไปสนับสนุนการดําเนินการตามข้อ ๑.๑
๑.๓ ในการดําเนินการตามข้อ ๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ให้แก่นายอําเภอเพื่อให้ศูนย์ดํารงธรรมที่จัดตั้งขึ้นสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่มีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
๑.๔ เมื่อศูนย์ดํารงธรรมอําเภอตามข้อ ๑.๑ ดําเนินการไประยะหนึ่งแล้ว ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาถึง
ความจําเป็นเหมาะสมในการคงอยู่ ระหว่างศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกับศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ที่เห็นควรมีการเกลี่ยอัตรากําลังจากส่วนกลางเพื่อไป
ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมอําเภอให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ให้นายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดเป็นขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน ตาม
มาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยให้ปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แก่ ลูกจ้างที่มีค่าจ้างไม่เกิน ๔๓,๘๙๐ บาท
สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแบบช่วง ให้ปรับในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมอีกไม่เกินร้อยละ ๒ ของ
ค่าจ้างที่ได้รับอยู่ และสําหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแบบขั้น ให้ปรับในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมอีก

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ไม่เกิน ๐.๕ ขั้น ของค่าจ้างที่ได้รับอยู่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ลูกจ้างที่เคยได้รับอัตราค่าจ้างน้อยกว่าหลังจาก
ปรับค่าจ้างดังกล่าวแล้ว จะยังคงได้รับอัตราค่าจ้างไม่สูงกว่าลูกจ้างที่มีค่าจ้างสูงกว่า และไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นสูงของแต่ละระดับ
ตําแหน่ง โดยให้ใช้งบประมาณของแต่ละรัฐวิสาหกิจเอง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้รัฐวิสาหกิจคํานึงถึงสถานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานของกิจการ และกําหนดมาตรการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณในอนาคต ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงแรงงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุง
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และกําหนดเพิ่มบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้แก้ไขบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ๕. ประเภทวิทยฐานะ ท้ายพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับ
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภทวิทยฐานะเพื่อให้
เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรเพิ่มบทบัญญัติในการกําหนดตําแหน่ง
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการทหารในสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้มีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด
และควรเพิ่มบทบาทให้ข้าราชการทหารที่ทําหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับต่ํากว่าอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดการเรียน
การสอนวิชาเฉพาะสาขาหรือวิชาเฉพาะทางตามความต้องการของกองทัพ ผู้ที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะ ต้องมี
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูผู้ทําหน้าที่สอนมีมาตรฐานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับทุกกระทรวง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไป
ได้ ทั้งนี้ ให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลใช้
บังคับ
๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ อาทิ การกําหนดระเบียบ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการในการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะสําหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มอัตราเงินประจําตําแหน่งประเภทวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทําการสอน
ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับต่ํากว่าอุดมศึกษา ซึ่งไม่ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีรองรับไว้ ให้ใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ควรพิจารณาวางแผนกําหนดกรอบอัตรากําลังของตําแหน่งดังกล่าวเพื่อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น และให้ความสําคัญกับการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการและการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์วิธีการในการประเมินวิทยฐานะ ให้เหมาะสม เป็นธรรม มีมาตรฐาน
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในอัตราขั้นละ ๒๐๐ บาทต่อปี รวม ๒๕ ขั้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กรมการปกครองจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและ
ระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐและสํานักงบประมาณที่เห็นควรจัดทําหลักเกณฑ์กรณีผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในปัจจุบันลาออกไป แล้วต่อมา
ได้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ จะให้ได้รับเงินตอบแทนตําแหน่งในอัตราใด รวมทั้งศึกษาข้อดีข้อเสียของการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน
ดังกล่าว หรือกําหนดทางเลือกเป็นการปรับเพิ่มในลักษณะร้อยละของอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งดังกล่าวให้เหมาะสม ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มแก่สถาบันอุดมศึกษาที่เดิมเป็นส่วนราชการ
และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐในอนาคต ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของอัตราเงินเดือนในขณะที่เปลี่ยนสถานภาพ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้รับ
ข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณที่เห็นว่า อัตราที่จัดสรรดังกล่าวควรครอบคลุมสวัสดิการของรัฐ
ทุกประเภท ควรจัดทําแผนการปรับเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละปี โดยกําหนดจํานวนคนที่
เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาระงบประมาณจํานวนมากในคราวเดียว นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยควรกํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว ตลอดจนควรรายงานผลงานประจําปีโดยตรงต่อรัฐบาล และนําระบบการติดตามประเมินผลมาใช้
อย่างจริงจัง เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์และสอดคล้องกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๒. สําหรับงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ๔ แห่งใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มเติม ตามจํานวนบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว จํานวน ๔,๒๕๕ คน เป็นเงิน
๑,๑๒๑.๖๔๔๕ ล้านบาท หากไม่เพียงพอให้มหาวิทยาลัยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาดําเนินการก่อน และหากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้จัดทําข้อมูลรายละเอียด จํานวนบุคลากร อัตราเงินเดือนของ
บุคลากร ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามขั้นตอนต่อไป สําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอีก ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ เห็นควรให้ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม ๖ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวม ๖ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวง
รวม ๖ ฉบับดังกล่าว เพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ....
๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ....
๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้
๑.๑ ผู้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด (เงินเดือนตัน) ได้รับเงินเดือนในระดับ
ถัดไปของแต่ละประเภทตําแหน่ง ยกเว้น (๑) ระดับทักษะพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บาท (๒) ระดับ
ทรงคุณวุฒิ ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๖,๘๐๐ บาท และ (๓) ประเภทอํานวยการระดับสูง ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งบริหารระดับต้น
ไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บาท
๑.๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างประเภท ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนที่ได้รับสูงกว่า
เงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมโดยให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละ
ประเภทตําแหน่ง เช่น ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ได้รับเงินเดือน ๓๒,๐๐๐ บาท และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการซึ่งมีเงินเดือนขั้นสูง ๒๖,๙๐๐ บาท กรณีนี้ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม
๑.๓ กรณีผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับเงินเดือน
ถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนโดยคํานวณจากฐานในการคํานวณระดับบน ๒ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อัตรา ๖๘,๕๖๐ บาท ประเภททั่วไประดับอาวุโส อัตรา
๔๔,๙๗๐ บาท
๑.๔ ผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง ให้นําค่าตอบแทนมารวมเป็นเงินเดือนและ
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่
๒. สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการใช้จ่ายจากงบบุคลากรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ไปก่อนเป็นลําดับแรก หากไม่เพียงพอให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง รายการ
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ

๗๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากําหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและให้เทียบเคียงกับหน่วยงานของรัฐทั้งระบบด้วย และให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดําเนินการดังกล่าว หากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการเพิ่มอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ๗ หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจรวม ๑๓,๒๘๐ อัตรา แบ่งเป็น
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๐๗ อัตรา บรรจุแต่งตั้งแล้ว ๒๔๘ อัตรา (๒) กรมการปกครอง ๘๔๑ อัตรา อยู่ระหว่าง
ดําเนินการสอบแข่งขัน (๓) กรมราชทัณฑ์ ๑,๗๙๔ อัตรา บรรจุแต่งตั้งแล้ว ๒๐๐ อัตรา (๔) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓๒๕ อัตรา อยู่ระหว่างดําเนินการสอบแข่งขันและรับโอน (๕) กระทรวงการต่างประเทศ ๗ อัตรา
บรรจุแต่งตั้งแล้ว ๕ อัตรา (๖) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ๑๔๓ อัตรา บรรจุแต่งตั้งแล้ว ๙ อัตรา และ (๗) กระทรวงสาธารณสุข
๙,๘๖๓ อัตรา บรรจุแต่งตั้งแล้ว ๘,๓๑๘ อัตรา รวมบรรจุแต่งตั้งแล้วทั้งสิ้น ๘,๗๘๐ อัตรา ตามที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ
๒. ให้ คปร. และทุกส่วนราชการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ให้
ทุกส่วนราชการที่เสนอขอเพิ่มอัตรากําลังข้าราชการต่อ คปร. พิจารณาทบทวนการเสนอขอเพิ่มอัตรากําลังโดยคํานึงถึงภาระ
งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและปริมาณภารกิจเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดจ้างผู้ที่มีคุณวุฒิ
พิเศษมาดําเนินภารกิจเฉพาะ รวมทั้งการจ้างพนักงานราชการเพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการด้วยโดยเคร่งครัด

๑๐.๒ กระจายอํ า นาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึง บริก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
มีสาระสําคัญเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ มีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย (๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (๒) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต (๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปราม
การทุจริต และ (๖) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ ด้วย สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ และจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ ๆ ไป ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความประหยัด
คุ้มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยการใช้กลไกการดําเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ
โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและเครือข่าย
ระหว่างประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. เพื่อให้การดําเนินงานตามร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของรัฐบาล ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับกลไก
การดําเนินการให้สอดคล้องกับกลไกการดําเนินงานของรัฐบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งระดับชาติและระดับปฏิบัติการตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้วย เช่น ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นต้น และให้ดําเนินการต่อไปได้

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๗๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดการดําเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กับเอกชน
และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๑๑ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ และแจ้งให้
สํานักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องคืนตัวความหรือส่งคําตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือระงับเหตุที่จะสร้างความเดือดร้อนรําคาญ ความเสียหายหรืออันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือ
สิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับหมวด ๔ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระบบท่อและอุปกรณ์ ควรมีการระบุวิธีการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวในแบบไม่ทําลาย พร้อมกับกําหนดวงรอบการทดสอบ
ถังเก็บก๊าซ ระบบท่อลําเลียง อุปกรณ์ควบคุม และวาล์วหัวจ่ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสียหายของชิ้นส่วนต่าง ๆ
และหมวด ๖ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ควรระบุจํานวนหัวจ่ายน้ําดับเพลิงเป็นจํานวนต่อพื้นที่ของโรงบรรจุ แทนการระบุเฉพาะ
จํานวนหัวจ่าย เพื่อให้ขอบเขตพื้นที่ระงับอัคคีภัยของหัวจ่ายน้ําดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่โรงบรรจุจริง ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล และตรวจสอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่
อย่างทั่วถึง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ
การค้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่ายหรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาต และ
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ
การค้า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๔

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานให้มีบทบัญญัติที่เหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนแก้ไขบทกําหนดโทษ
และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งกําหนดไว้ในประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้กฎหมายในเรื่องนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนําเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไป
นอกหรือเข้ามาในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้แล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากเดิมที่มีคณะกรรมการฯ จํานวน ๓๐ คน เป็นให้มีจํานวน ๔๐ คน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อให้มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานดังกล่าว เห็นควรให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
๗๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบัญชี
เพื่อให้มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การ
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อให้มีความชัดเจน
ในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อํานวยการ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรปรับแก้ไขข้อความในร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบัญชี
เพื่อให้มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อาทิ การกําหนดให้มีการอ้างอิงเฉพาะมาตรฐานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและมีสิทธิ์
ร่วมในการกําหนดมาตรฐาน การกําหนดให้มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองเพิ่มเติม การแยกรายละเอียดทางด้านเทคนิค
ออกจากร่างกฎกระทรวงนี้ และความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า การกําหนดให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจ
ประกาศกําหนดมาตรฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งสายไฟฟ้า และการติดตั้งระบบป้องกันอันตราย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

จากฟ้าผ่านอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งร่างกฎกระทรวง เป็นกรณีเกินอํานาจกฎหมายแม่บทที่มิอาจจะกําหนดไว้ใน
ร่างกฎกระทรวงนี้ได้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติอย่างทั่วถึงและสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสม่ําเสมอ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลและร่วมดําเนินมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ และยกระดับคุณภาพผลผลิต
ยางธรรมชาติของเกษตรกรให้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งการติดตามสถานการณ์การผลิตและส่งออกยางของไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกําหนดมาตรการด้านการผลิตและส่งออก
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการยางธรรมชาติของตลาดโลกและของไทย ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการรักษา
เสถียรภาพด้านราคายางที่เป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกรผู้ปลูกยางในขณะนี้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ของกระทรวงพาณิชย์ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นองค์กรกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. .... และรายงานผลการพิจารณาตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้งานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้งานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็น
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดลักษณะของงานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถือ
เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
บางลักษณะ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับความใน (๔) และ (๕) ของร่างกฎกระทรวงนี้
มีความไม่สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต
และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งอาจเกิดความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๗๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และ
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคมได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว โดยแก้ไขพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาเพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศซึ่งเป็นอนุสัญญาฯ ที่กําหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศซึ่งคนโดยสาร สัมภาระ และของ พร้อมทั้งกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้ขนส่งที่มีต่อคนโดยสาร ผู้ตราส่ง และผู้รับตราส่ง และระหว่างทางอากาศด้วยกัน และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดฐาน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ใช้ราคาที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันตามความเป็นจริงหรือตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้อยู่ในวันที่
มีการโอนนั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า เป็นฐานในการคํานวณภาษีเงินได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง ใบอนุญาต ใบแทน คําขอ และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ใบอนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรกําหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงดังกล่าว ให้มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสําหรับ “ใบอนุญาตนําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” และ “ใบอนุญาตส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” ให้กับหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิชาการต่างประเทศ โดยกรมปศุสัตว์ยังคงปฏิบัติตามระเบียบ
ดําเนินการอื่นตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรแจ้งห้องปฏิบัติการ
ทางไมโครที่ ค รอบครองเชื้ อ โรค แบคที เ รี ย และพิ ษ จากสั ต ว์ เ พื่ อ การเตรี ย มพร้ อ มและปฏิ บั ติ ต ามร่ า งกฎกระทรวงดั ง กล่ า ว
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการระบบการขนส่ง
น้ํามันทางท่อ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ขอแก้ไขข้อ ๒๓ ในร่างกฎกระทรวงฯ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๖ จาก “การทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑๗(๕)”
เป็น “การทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑๖(๕)” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติดังกล่าวอย่างทั่วถึง และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสม่ําเสมอ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
มีสาระสําคัญเป็นการนําสาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรออกประกาศห้ามการแสดงภาพ
ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะจูงใจให้เกิดการบริโภคยาสูบ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลรายการส่วนประกอบและสารที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า เว้นแต่ ในกรณีที่จําเป็น
เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของสาธารณชน และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรให้มีมาตรการรณรงค์เพื่อลดจํานวนผู้สูบบุหรี่
ปัจจุบันและไม่เพิ่มผู้สูบบุหรี่รายใหม่ รวมทั้งให้มีการกําหนดพื้นที่การสูบบุหรี่ให้เหมาะสมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๒. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่า งพระราชบั ญ ญัติดัง กล่ า วตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๓. รับทราบผลการดําเนินการขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับเปลี่ยน
สถานภาพสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จากเดิมซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
เพื่อรองรับภารกิจด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบงานยุติธรรมที่เพิ่มขึ้น
จากการที่สถาบันฯ ได้รับรองสถานะเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรม
ทางอาญา ของสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (The United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC)
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย)
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลําดับรอง และการเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายสําคัญ) และให้
กระทรวงยุ ติ ธ รรมเร่ ง รั ด การเสนอแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รองและกรอบระยะเวลาของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป
๗๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๐

ภาคผนวก
ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
จํานวนเรื่อง
๑๐๐
๘๒
๘๐

๖๗
๔๙

๖๐
๔๐

๔๑

๒๐
๐
๔ ต.ค. ๕๙

๑๑ ต.ค. ๕๙

๑๘ ต.ค. ๕๙

๒๕ ต.ค. ๕๙

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕๐๐
๔๐๘

๔๐๐
๓๐๐

๓๔๒

๒๔๔
๒๒๕ ๒๓๙

๒๐๐
๑๐๐

๒๙๑

๔๒๔

๓๒๐
๒๗๗ ๒๖๖
๒๓๓
๑๙๗

๓๕๕
๓๓๒
๓๐๖

๓๑๙ ๓๒๖

๓๒๓

๒๓๘ ๒๖๕๒๓๙
๒๓๘
๒๓๖
๒๓๓
๒๓๓

๑๐๘

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

กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

เดือน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๗๗ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๔๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๔๔
144 เรื่อง (๖๐.๒๕ %)
ป, 5
วาระประธานแจ้
ง ๕ เรื่อง (๒.๐๙ %)

วาระอือ, ่น13 ๆ ๑๓ เรื่อง (๕.๔๔ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๗๗ เรื่อง (๓๒.๒๒ %)

––

77

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง

๘๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๒๑ เรื่อง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๗๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๕ เรื่อง วาระจร ๑๒ เรือ่ ง
วาระเพื่อทราบ ๑๔๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๑๙ เรื่อง วาระจร ๒๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๑๙

๑๒๐
๙๐

วาระจร

๖๕

๖๐
๓๐

๒๕

๑๒

ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๗ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๙ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
๕๒

นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
อส.
ศย.
ตผ.
สว.
ปช.
สลธ.คสช.
ศอบต.
บจธ.

๓
๒๐
๑๗
๕
๕
๑๙
๑๐
๘
๙
๑๓
๑๗
๗
๘
๒
๒
๑๐
๙
๙
๓
๒
๑
๑
๑
๔
๑
๑

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง

๘๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จํานวนเรื่อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีทจี่ ําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๘๓ เรื่อง
๗๖.๕๗ %
เรื่องกฎหมาย
๕๖ เรื่อง
๒๓.๔๓ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๕๒ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๘๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรั
๑๕๒
เรื่อง ฐบาล
๖๓.๖๐152
%
63.60%

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่กัสบอดคล้
องกับฐบาล
นโยบายรั
นโยบายรั
๘๗ฐบาล
เรื่อง
87
๓๖.๔๐ %
36.40%

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๖๐
๒๗

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

๓๙

๓๗

๔๐

๘

๒
(๑)

(๒)

(๓)

๒
(๔)

๖

๖
(๕)

๒๐

(๖)

(๗)

(๘)

๕
(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ เรื่อง

๘๖

๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๕๙

๖๐
๔๐
๒๐
๐

๓๔

๒๘

๑๕

(๑)

๑๑
(๒)

(๓)

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

(๔)

๕
(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๒๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ
ภาคตะวันออก
จํานวน ๓ เรื่อง
๑๑.๑๑ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑๐ เรื่อง
๓๗.๐๓ %

ภาคใต้
จํานวน ๕ เรื่อง
๑๘.๕๒ %

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๒ เรื่อง
๗.๔๑ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๒ เรื่อง
๗.๔๑ %

ภาคกลาง
จํานวน ๕ เรื่อง
๑๘.๕๒ %

รวมทั้งสิ้น ๒๗ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๒ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๑๙
๑๖
๑๔ ๑๒
๑๓ ๗ ๙
๒๐ ๑๓
๘
๗
๖
๗
๔
๔ ๒ ๔ ๒ ๒
๔
๑๐
๔
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๑ คณะ ดังนี้
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

๘๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.
๒.
๓.

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับ
การรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การกําหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
๔๐๑๕๖/๕๙ [๒๕/๑๐/๒๕๕๙]
๔๐๒๗๐/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๔๗๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๓๒๒/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๕๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]
๓๙๓๑๖/๕๙ [๑๘/๑๐/๒๕๕๙]

๓๘๖๒๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๕๔๒/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๕๙๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๘๕๓๔/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๗๕๖๑/๕๙ [๑๑/๑๐/๒๕๕๙]
๓๗๖๓๓/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๓๗๔๘๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]
๓๗๙๒๕/๕๙ [๐๔/๑๐/๒๕๕๙]

กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

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

ฉบับ
๒๓
๒๓

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๓๓ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราช
หน่วยงาน
บัญญัติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม
๑
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รวม
๔

๙๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

พระราช พระราช
กําหนด กฤษฎีกา
๑

กฎ
กระทรวง
๑
๑
๗

ระเบียบ

ประกาศ

๒
๑
๑

๑

๓
๒
๑
๑
๓

๒
๑
๔

๑
๒๑

๓

๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
อส.
ศย.
ตผ.
สว.
ปช.
สลธ.คสช.
ศอบต.
บจธ.

ชื่อเต็ม
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน)

กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑

