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 จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา
ดัง กล่า วมีม ติค ณะรัฐ มนตรีที่สํา คัญ ที่ส อดคล้อ งกับนโยบายของรัฐบาล เช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(Moderate Class More Knowledge) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ และ
ขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะ
เป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้
แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กันยายน ๒๕๕๘

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๓๐๗๔๐/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๒๒๗/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๒๓๗๖/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
๓๓๕๑๓/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๒
๒
๓
๓

๓๓๔๕๙/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๓

๓๓๕๒๑/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๓

๓๓๓๔๓/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๔

๓๔๓๘๘/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๔

๓๔๖๔๔/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๕

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ๓๐๒๔๖/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
ชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่เกี่ยวข้อง

๕

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
แผนประสานสอดคล้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๒๙
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๐
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
กรณีไม่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Kuala Lumpur Declaration on
Irregular Movement of Persons In Southeast Asia) และร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2015 Kuala Lumpur
Declaration on Combating Transnational Crime)
ขออนุมัติดาเนินการต่อรายการรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ปรับปรุง
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดปทุมธานี)
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (MOU between ASEAN and China in the Field
of Non-Traditional Security Issues)
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย
ผลการส ารวจความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ขออนุมัติจัดทาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ฉบับใหม่

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-๒๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
ขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่ มเติ ม ๓๒๔๑๑/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
(ค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพบก)
๓๔๖๐๑/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓

๖
๖

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
การประชุมนานาชาติครั้งที่ ๕ ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business : EoDB) : การบังคับตามข้อตกลงของราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (The 5th International Conference
on Enforcing Contracts of Thailand and Sri Lanka)
การประชุมระดับรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ ภาคทะเล
ครั้งที่ ๑ (1st Indian Ocean Rim Association Ministerial Blue Economy Conference –
BEC)
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๒
ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๒ (APEC
Structural Reform Ministerial Meeting)
การลงนามในร่างหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชีย
ข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค
ขออนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา ว่ าด้ ว ยการก่อ สร้า งสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้าเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒
รายงานผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
ในการเดิน ทางเข้าร่ว มการประชุมสุดยอดผู้ นาเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
หมู่เกาะแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ ณ กรุงซูวา สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม๓ กันยายน ๒๕๕๘
สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การรับรองร่างเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นาเพื่อรับรองวาระการพัฒนา
ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕
แผนการหารื อระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย สาหรับปี ๒๕๕๙–๒๕๖๑
การขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาสาหรับแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการ
ตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘)

๓๐๓๐๘/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๗

๓๐๖๑๘/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๗

๓๐๓๓๕/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๘

๓๐๖๗๑/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๘

๓๐๔๕๙/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๘

๓๑๔๖๓/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๙

๓๑๔๗๘/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๙

๓๒๒๖๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๑๐

๓๒๕๒๔/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๑๐

๓๒๔๒๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๑๑

๓๒๓๘๐/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๑๒

๓๒๕๘๗/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๑๒

-๓ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ ๒
การ ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้าง
ความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ขออนุมัติลงนามในบันทึกการหารือของคณะทางานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ)ยูนนาน ครั้งที่ ๕
ผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในการเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo : CAEXPO) ครั้งที่ ๑๒
สรุปผลการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน
ผลการประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๗ และการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙
ผลการประชุม ระหว่า งประเทศ ครั้ งที่ ๓ ว่าด้ว ยการระดมทุน เพื่อการพัฒ นา
(Third International Conference on Financing for Development)
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒
ขอความเห็น ชอบการเข้าเป็ นภาคีอนุสั ญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้ง
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒
และร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้
ความเสียหายจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วย
กรอบเชิงส่งเสริมการดาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
การขอความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

๓๒๓๘๕/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๑๒

ว (ล) ๓๒๔๑๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๑๓

๓๓๔๔๒/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๓๓๖๘๓/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๑๓
๑๔

๓๓๐๗๑/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๑๔

๓๓๔๖๙/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๑๔

๓๔๒๔๐/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๑๕

๓๔๒๓๘/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๑๕

๓๔๔๕๓/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
๓๔๗๔๔/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๑๖
๑๖

๓๔๖๑๐/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
๓๔๘๙๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๑๗
๑๗

๓๔๘๘๓/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๑๘

๓๔๔๓๔/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๑๘

๓๔๗๒๔/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๑๘

๓๑๓๓๕/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๕๑๐/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๒๐
๒๐

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘
การเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖–๒๕๕๗

-๔๓๑๓๕๘/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๒๑

๓๓๔๕๗/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๒๒

ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดประเภทสถานประกอบกิจการ โรงงาน ๓๐๓๘๗/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
และยานพาหนะที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในสถานประกอบกิ จการ โรงงาน และยานพาหนะ พ.ศ. .... และร่ างประกาศ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ พ.ศ. .... จานวน ๒ ฉบับ

๒๒

การเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคู่มือการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตาบล
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

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

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
รายงานผลการประชุมการนายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของ ๓๔๑๘๓/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
สหประชาชาติว่าด้วย การขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญาไปสู่การปฏิบัติ

๒๓

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนาที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อาเภอเมือง และ
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม

๓๔๗๓๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๒๓

-๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate
Moderate Class More Knowledge)
การดําเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูรู้ (Moderate Class More Knowledge)

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรั บ ปรุง ระบบการกู้ ยื ม เงิน เพื่ อ การศึก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื
ระเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์
งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้
ภาพ
นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริ ม ความเข้ม แข็ง ของระบบเฝ้ าระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา

๓๐๓๐๙ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๐๓๐๙/๕๘

๒๔

๓๓๓๔๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๓๓๓๔๘/๕๘

๒๔

-๖๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....

๓๓๔๒๙/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๒๗

ว ๒๘๙/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๒๘

๓๑๒๓๗/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๒๔๔๑/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๒๙
๒๙

ว ๓๐๖/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๓๓๗๒๓/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๓๐
๓๑

ว ๓๐๓/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๓๒

๓๔๒๕๑/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
ว ๓๑๕/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๓๒
๓๓

๓๐๖๗๗/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
ว ๓๑๓/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
๓๐๒๑๑/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๓๓
๓๓
๓๔

ว ๒๘๕/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๓๔

ว ๒๙๔/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
ว ๓๐๘/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๓๓๖๑๕/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๓๖
๓๖
๓๖

๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
การจัดงานแสดงสินค้า "สุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands)"
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
รายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ปี ๒๕๕๘
ร่างกฎกระทรวงกาหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ....
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ
เงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

-๗๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๓๒๖๐๙/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การลงเงินทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของ ๓๓๓๕๑/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
ประเทศไทย

๓๗
๓๗

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
โครงการชดเชยดอกเบี้ ย ให้ ผู้ ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิ ต ๓๓๒๕๙/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๒๕๕๘/๕๙
การตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มี ว(ล) ๓๔๔๖๗/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
รายได้น้อย

๓๘
๓๙

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ผลกระทบและแนวทางพื้นฟูการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์
ขออนุมัติโครงการจัดมหกรรมเรือสาราญและมารีน่า

๓๑๐๕๒/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๒๕๖๙/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๓๙
๓๙

๓๐๔๗๖/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๔๐

๓๑๒๘๕/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๔๐

๓๒๕๘๐/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๔๐

๓๓๔๘๑/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๔๑

๓๔๔๖๘/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๔๑

๓๔๔๓๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๔๒

๓๔๖๑๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๔๒

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้า ท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบาย
รัฐบาลดาเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๘
ขออนุมัติโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ดาเนินการโดยกองทัพบก
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ป ระสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗
(ช่วงประสบภัยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
สถานการณ์น้าและมาตรการช่ว ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจาก
ภาวะฝนตกหนัก)
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) จังหวัดจันทบุรี จานวน
๒ สัญญา
แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี นั ดพิ เศษ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
(โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้าในลุ่มน้าชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าในลาน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง)

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ

-๘ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานคร ๓๐๗๐๐/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
แห่งอาเซียนของการไฟฟ้านครหลวง
ผลการพิจารณารายงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากาลังการผลิต ๓๓๐๒๘/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
ไฟฟ้าสารองที่สูงเกินความจาเป็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน
๓๔๕๙๐/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)

๔๒
๔๓
๔๓

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบโดยองค์การการบินพลเรือน ๓๒๑๔๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO)
๓๒๕๓๒/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
การพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ๓๓๗๕๔/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

๔๔
๔๕
๔๕

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๓๐๖๑๐/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๐๖๘๑/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๕๕๑/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๔๖
๔๖
๔๗

๓๑๕๙๕/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๔๘

๓๓๖๙๖/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๔๘

๓๔๗๐๓/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๔๙

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิ จ ๓๔๒๔๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
อุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ข้ อเสนอการจั ดตั้ งคณะกรรมการเพื่ อขั บ เคลื่ อนอุ ตสาหกรรมที่ มี ศั กยภาพของ ๓๔๖๓๕/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
ประเทศ

๔๙

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนาไปชาระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกาหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
รายงานผลการเปิดตลาดนาเข้านมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕๐

-๙๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
๓๑๖๐๒/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๕๐

๓๓๖๒๗/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๕๑

๓๓๒๖๗/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๕๑

๓๔๒๔๖/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๕๑

๓๓๗๓๘/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
ขอความเห็นชอบการดาเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ขอความเห็นชอบในการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บท ๓๔๕๕๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

๕๒
๕๒

มาตรการการเงินการคลั งเพื่อส่ งเสริ มผู้ ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน
มาตรการการเงินการคลั งเพื่อส่ งเสริ มผู้ ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน
ขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เงินกันเบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้
ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ [จัดงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย
(Top Thai Brand)]
มาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชน

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุม ๓๔๗๐๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
ทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๕๓

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ งพั ฒนาความเชื่ อ มโยงด้ านการขนส่ งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๓๑๕๕๔/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐ และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงเนปยีดอ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป

๕๔

- ๑๐ ๗.๖ พัฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
๓๒๕๓๙/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
๓๓๕๓๙/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๕๕
๕๕

ขอความเห็นชอบอนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทในสัญญา Pipeline ๓๓๗๓๒/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
Crossing Agreement และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

๕๖

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
ประสิ ท ธิ ภ าพการดาเนิ น งานวิ จั ย ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มอบหมายหน่วยงานจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทย

๓๑๖๓๗/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๕๖

๓๑๘๕๕/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๕๗

๓๑๗๗๒/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๕๗

๓๓๓๓๔/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๕๗

๓๔๑๘๑/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๕๙

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มี โครงสร้ างพื นฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

- ๑๑ รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๓๔๒๐๘/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘)
(ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดาเนินงาน ๓๔๔๗๓/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐

๖๐

๖๑

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ๓๑๒๒๑/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
ฉบับแก้ไข (Thailand's Revised National Ivory Action Plan - NIAP) เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๖

๖๑

๙.๒ ส่ ง เสริม การอนุ รั ก ษ์แ ละใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ทีด่ ินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
๓๑๖๖๐/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
สถานการณ์น้าและการคาดการณ์
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ๓๓๔๙๗/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๒
๖๓

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหาร ๓๓๕๒๖/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
จัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๖๓

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ว ๒๘๔/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
ว ๒๙๕/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
ว ๓๐๐/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
ว ๒๘๖/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๐๕๖๕/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๖๑๑/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๒๓๒๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
๓๓๕๘๙/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๓๔๖๗๑/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๖๕
๖๗
๖๘
๖๙
๖๙
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐

- ๑๒ ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
รายงานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) [ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖)]
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘)
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานตามภารกิจที่คณะรัฐมนตรีได้เคย
มีมติไว้แล้ว
มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
เพิ่มเติม
การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การกากับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตาแหน่ง
ที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ นดินและการดาเนินการเพื่อสรรหาผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวม ๒ ฉบับ
คาสั่ งหั ว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนด
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สรุ ป การขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด การดาเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาล ครั้ง ที่ ๑๐
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map)
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
สาหรับการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน
๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
รายงานผลการดาเนินการกิจกรรม NBT World Open House
รายงานผลการด าเนิ น การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางบริ ก ารภาครั ฐ ส าหรั บ ประชาชน
(Government Access Channels)

ว ๒๘๗/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๔๐๕/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๘๓๙/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๓๐๙/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๗๑
๗๑
๗๑
๗๒

๓๑๐๐๓/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
ว(ล) ๓๑๕๔๑/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
ว(ร) ๒๐๑/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
ว(ร) ๑๙๕/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
ว(ร) ๒๐๒/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
ว(ล) ๓๒๕๓๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๗๒
๗๓
๗๓
๗๓
๗๓
๗๓

ว ๒๙๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๗๓

๓๒๒๐๗/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๗๔

๓๒๓๓๙/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๗๔

๓๓๑๙๔/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๗๔

๓๔๑๖๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๗๔

ว ๓๐๙/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๗๔

๓๓๕๗๖/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๗๕

๓๓๒๕๑/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๗๕

๓๓๗๑๑/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
ว ๓๐๗/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๗๕
๗๖

- ๑๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ
การดาเนินการกรณีการปรับค่าผ่านทางบนทางหลวงสัมปทาน ตอนดินแดง-ดอนเมือง
และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ของกรมทางหลวง
สรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๓๓๔๙๐/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๓๔๑๗๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๗๖
๗๗

๓๔๑๗๒/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๗๗

๓๔๗๒๙/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๗๘

๓๐๓๘๕/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๗๘

๓๐๖๓๙/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๗๙

๓๐๖๒๔/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๗๙

๓๑๔๙๒/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]

๗๙

๓๒๔๑๙/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๘๐

๓๓๗๑๖/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
๓๔๖๙๑/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]
๓๔๖๒๘/๕๘ [๓๐/๐๙/๒๕๕๘]

๘๐
๘๑
๘๑

๓๓๒๔๓/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]

๘๒

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ร่ างกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านั กงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์
ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประจาปี ๒๕๕๗ และประจาปี ๒๕๕๘
ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มเติมจากงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
การปรับเงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้น และการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอาสาสมัคร
ทหารพราน
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณี
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ในกระทรวง
สาธารณสุข

๑๐.๒ กระจายอ้ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

- ๑๔ ๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สรุปมติ ข้อสังเกต และข้อสั่งการที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
รายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาต
ให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีการตั้งครรภ์แทน
ข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ Ao โดยบริษัท
แอล ซี เอ็ม ที จากัด และท่าเทียบเรือ B1 โดยบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล ๑ จากัด)

๓๐๔๓๗/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๘๓

๓๐๓๒๙/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๘๓

๓๐๑๖๓/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๑๒๔๖/๕๘ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
๓๒๓๓๕/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๘๓
๘๔
๘๔

๓๐๔๔๔/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๘๖

๓๒๕๕๙/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๘๖

๓๒๓๔๓/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๘๖

๓๒๒๗๗/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]

๘๖

๓๐๖๕๐/๕๘ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]

๘๗

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินส ารองจ่ ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรื อจ าเป็น เพื่ อเป็นค่าใช้ จ่ายสนับสนุ น
การดาเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ร่ างพระราชบั ญญั ติศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธี พิจารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓
การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

- ๑๕ ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ๓๒๓๓๘/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
(เพื่อเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการจั ดตั้งส่ ว น/กลุ่ มงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธ รรม
จานวน ๘ แห่ง)

๘๗

๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น คดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย ๓๓๔๕๐/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

๘๗

-  ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป
ไปกับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖.มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามคว
แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีและร่างพระราชบัญญัติที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๒

๙๓
๙๔
๙๕
๙๕

๙๖
๙๖
๙๗
๙๘

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

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

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

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

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนประสานสอดคล้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนประสานสอดคล้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานในแต่ละกิจกรรมและห้วงระยะเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหารในการอานวยการ เร่งรัด กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการ/
แนวทางที่กาหนด ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยแผนดังกล่าวได้จัดกลุ่มความสัมพันธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์เป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ด้านการป้องกันยาเสพติด ให้ความสาคัญกับการสร้างภูมิและป้องกันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป
๑.๒ ด้านการบาบัดรักษายาเสพติด ให้ความสาคัญกับการพัฒนางานในเชิงคุณภาพ สร้างเอกภาพในทุกกระบวนการ
ของการบาบัดรักษาทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด และระบบต้องโทษ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการติดตาม
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษาให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
๑.๓ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ให้ความสาคัญกับการสร้างเอกภาพในการอานวยการและปฏิบัติในการสกัดกั้น
ยาเสพติด และยกระดับความร่วมมือสู่นานาชาติ
๑.๔ ด้านการบริหารจัดการ ให้ความสาคัญด้านกลไกการแก้ไขปัญหาทุกระดับ ระบบแผน งบประมาณ การติดตาม
และประเมินผล ระบบข้อมูล วิจัย วิชาการ ยาเสพติด และระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น บุคลากร ความดีความชอบ การให้ความช่วยเหลือ
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีความทันสมัย
๒. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีเอกภาพ บรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๒๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๒๙ (The 29th
Thailand-Myanmar Regional Border Committee Meeting : RBC-29) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ กลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Mechanism of Township Border Committee : TBC)
ความร่วมมือทวิภาคีในการปรามปรามยาเสพติด การแลกเปลี่ยนการเยือน และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือ
ทวิภาคีเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดและการลักลอบค้าอาวุธ ความร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ชายแดน ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับเขตแดน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดน การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านบริเวณชายแดน และการแจ้งเตือนต่อการบินรุก
ล้าน่านฟ้า
๓. เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การอานวยความสะดวกให้คณะผู้แทนไทยที่เข้าไปดาเนินงานโครงการความร่วมมือในเมียนมา
กิจกรรมและความร่วมมือในแม่น้าเมย ความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมาย ข้อเสนอในการทบทวนบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค และการเตรียมการ
สาหรับการเดินทางกลับผู้หนีภัยการสู้รับ
๔. การกาหนดวันและสถานที่ของการประชุมคณะกรรมการ RBC-30 ซึ่งฝ่ายเมียนมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม
คณะกรรมการ RBC-30 กาหนดจัดขึ้นที่เมียนมา สาหรับวันที่และสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๐ (10th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational
Crime-10th AMMTC) และการประชุมวาระพิเศษเรื่องการขยายตัวของกลุ่มคนหัวรุนแรงและการนิยมความรุนแรง (Special ASEAN
Ministerial Meeting on the Rise of Radicalisation and Violent Extremism) ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกรณีไม่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Kuala Lumpur Declaration on Irregular Movement of Persons In Southeast Asia) และร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2015 Kuala Lumpur Declaration on Combating
Transnational Crime)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกรณีไม่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Kuala Lumpur Declaration on Irregular Movement of Persons In Southeast Asia) และร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2015 Kuala Lumpur Declaration on Combating Transnational
Crime) เพื่อจะได้นาร่างแถลงการณ์ทั้งสองร่างดังกล่าวเข้าในวาระการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ครั้งที่ ๑๐ (10th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
๒๘ กันยายน-๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในร่างแถลงการณ์ทั้งสองร่างดังกล่าวในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการต่อรายการรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ปรับปรุงสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดปทุมธานี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดาเนินการต่อรายการ
รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๔,๒๘๑,๐๓๓.๕๕ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่และติดตั้ง
กล้องวงจรปิดรองรับการดูแลและแก้ไขปัญหาผู้อพยพในภาวะไม่ปกติ (โรฮีนจา) ให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทั้ง ๔ แห่ง คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การใช้จ่ายและเบิกจ่าย
งบประมาณรายการดังกล่าว สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
เป็นสาคัญด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่
(MOU between ASEAN and China in the Field of Non-Traditional Security Issues)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติและเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (MOU between ASEAN and China in the Field of Non-Traditional Security Issues)
๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มีสาระสําคัญเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ในประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์
การค้าอาวุธ การกระทําอันเป็นโจรสลัด การฟอกเงิน และอาชญากรรมคอมพิ
และ
วเตอร์
๑.๒ อนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ครั้งที่ ๓๐ สามารถให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในที่ประชุมได้
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุ
บปรุงถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้
นการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื
เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
งประเ
๓. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคําในร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ เช่น paragraph และ participants โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติหารือกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับ
ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ถ้อยคํา รวมทั้งควรตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําแปลร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ฉบับภาษาไทยด้วย เนื่องจากยังมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ เช่น ความใน paragraph 2 2.b.
ที่ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือในเรื่องภาระหนี้สิน การให้ความช่วยเหลือในระหว่างที่ไม่สามารถออกทําการประมงได้
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่มีความต้องการเปลี่ยนเครื่องมือทําการประมง และ/หรื
และ อเปลี่ยนอาชีพ ตามที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้น ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตามกรอบ
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทีท่เี กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งกําหนดมาตรการระยะยาวรองรับโดยไม่เป็นภาระ
กับภาครัฐ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย
๒. ในส่วนงบประมาณสําหรับการดําเนินการให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้ผู้ประกอบการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมืมือประมงหรือดําเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งหากมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายจากเงินงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีสํานักฉุกเฉินหรือจําเป็น ก็เห็นสมควรที่จะปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบกลาง และนําเสนอคณะรั
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนซึ่งเป็นการสํารวจภายหลังการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ มาแล้ว ๑๑ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๗-สิงหาคม ๒๕๕๘) ผลการสํารวจความคิดเห็นพบว่า ในพื้นที่ภาค ๙ (ภาคใต้) มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติ
ะบ
ด
ปัญหาด้านผู้ค้า/ผูผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และปัญหาด้านผู้เสพ/ผู
สพ ผู้ติดยาเสพติด อยู่ในระดับที่มากที่สุด ส่วนปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในโรงเรียน/สถานศึ
สถานศึกษา พบว่า ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาค ๙ อยู่ในระดับที่สูงกว่าภาคอื่น ๆ ในด้านความพึงพอใจ
ต่อผลการทํ
รทํางานของรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ ๗๒.๘ มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อผลการทํางานของรัฐบาลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และร้อยละ ๙๙.๘ มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้
ได้แก่ การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้กฎหมายลงโทษ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึก
และการจัดตั้งเวรยาม/จุจุดตรวจเฝ้าระวัง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท

๔

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนฉบับเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ เช่น การร่วมมือ
ด้านความมั่นคง การป้องกันรักษาชายแดน การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของหลักการของความเสมอภาค การเคารพอธิปไตยของกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยสอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายของแต่ละประเทศ
๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ร่วมลงนามในร่าง
ความตกลงฯ ฉบับใหม่ดังกล่าว
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบบริเวณชายแดน การจ้างงานผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ ควรจัดประชุมหารือเพื่อการจัดทาแผนงานร่วมกัน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมสามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การช่ว ยเหลือ เยีย วยาผู ้ไ ด้รับ ผลกระทบสืบ เนื่อ งจากสถานการณ์ค วามไม่ส งบในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่เกี่ยวข้อง จานวน ๗๒ ราย เป็นเงิน ๑,๔๗๗,๕๐๐ บาท โดยจาแนก
เป็นกรณีของจังหวัดสงขลา จานวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดนราธิวาส จานวน ๗๑ ราย เป็นเงิน ๑,๔๖๗,๕๐๐ บาท
๑.๒ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ ราย โดย
๑.๒.๑ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เป็นเงิน ๕๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นร้อยละ ๒๕ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
๑.๒.๒ เห็นชอบการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น สาหรับในส่วนที่ให้ความช่วยเหลือเกินร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน ๙๗,๕๐๐ บาท
๒. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นว่าในระยะต่อไป ควรให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบูรณาการในทุกมิติได้อย่างแท้จริง ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์
ของกองทัพบก)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑,๐๓๓,๕๘๘,๘๕๐ บาท ให้กองทัพบกเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ใช้ในภารกิจ
ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในภาพรวม เว้นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อไป ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ
๒. ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐที่เห็นควรเร่งรัดการจัดหายุทโธปกรณ์เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยการดาเนินการให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลา
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และพร้อมรับการตรวจสอบการดาเนินการทุกขั้นตอนจากหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ไปดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ) ดาเนินการสารวจและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์
สาหรับปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย หากพบว่ายุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
ให้กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดหายุทโธปกรณ์ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางหลัก
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทย และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการ อานวยการ ประสานงาน สนับสนุน และบูรณาการการดาเนินงาน
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การผลิตสนับสนุนภารกิจกองทัพ (๒) การพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กร (๓) การสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (๔) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ และ (๕) การสร้างและพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เติบโตและแข่งขันได้ และให้หน่วยงานภาครัฐ
ให้การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติตามแผนแม่บทดังกล่าว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
๒. ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณากาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกลุ่มประเภทในแนวทางปฏิบัติและกาหนดลาดับ ความสาคัญ
ของแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมถึงแสดงตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อสะท้อนระดับความสาเร็จตามยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ ที่วางไว้ และเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทฉบับนี้ เนื่องจากบุคลากรเป็นองค์ประกอบ
สาคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใช้ความรู้ขั้นสูง รวมทั้งการจัดทาแผนรองรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ การพิจารณา
แนวทางการอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่ของทางราชการเพื่อการตั้งโรงงานผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการผ่อนปรน
ให้โรงงานผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเอกชนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันสามารถขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยผังเมือง เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
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(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมนานาชาติครั้งที่ ๕ ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business :
EoDB) : การบังคับตามข้อตกลงของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (The 5th
International Conference on Enforcing Contracts of Thailand and Sri Lanka)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมนานาชาติครั้งที่ ๕ ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Ease
of Doing Business : EoDB) : การบังคับตามข้อตกลงของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(The 5th International Conference on Enforcing Contracts of Thailand and Sri Lanka) ระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ว่า จากการประชุมนานาชาติครั้งที่ ๕ ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะ
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาปรับปรุงการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
คาแนะนาในการพัฒนาขัน้ ตอนของกระบวนการศาล ได้แก่ (๑) การปรับปรุงกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับคดีมโนสาเร่ให้มีความสะดวก
และช่วยลดขั้นตอน (๒) การสนับสนุนการใช้การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลให้มากขึ้น (๓) การปรับลดขั้นตอนต่าง ๆ
ที่ไม่จาเป็นเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี (๔) การออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันคู่ความประวิงคดี (๕) การนาคาพิพากษา
ของศาลออกเผยแพร่ และ (๖) การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทางานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอน
ค่าใช้จ่ายสาหรับประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ ภาคทะเล ครั้งที่ ๑ (1st Indian Ocean Rim
Association Ministerial Blue Economy Conference – BEC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญามอริเชียสว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเล (Draft Mauritius Declaration
on Blue Economy) มีสาระสาคัญระบุถึงเจตนารมณ์และแนวทางการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนใน ๔ สาขาหลัก ได้แก่
(๑) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการประมง (๒) พลังงานหมุนเวียนจากมหาสมุทร (๓) ท่าเรือ และการขนส่งสินค้าทางเรือ และ
(๔) การสารวจใต้ทะเลและแร่ใต้ทะเล โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะทางานหลักเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือใน ๔ สาขาข้างต้น การพัฒนา
ขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มพลวัตทางเศรษฐกิจและนามาซึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
และหากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
การต่างประเทศดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
ประชุมระดับรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๑ (1st Indian Ocean Rim Association
Ministerial Blue Economy Conference : BEC) และร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญามอริเชียสว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเล
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแผนงานและกิจกรรมที่มีความสาคัญและ
เหมาะสมในการดาเนินการ เพื่อส่งเสริมบทบาทการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนของไทย และการดาเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ร่างปฏิญญามอริเชียสฯ
ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์บทบาทและความตั้งใจของไทยในการร่วมกับเวที โลกเพื่อพัฒนาการทาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการแก้ไขปัญหาการทาประมงของไทยในสายตาชาวโลก ไปประกอบการพิจารณา
ดาเนินการด้วย

๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ฮังการี ครั้งที่ ๒
เพื่อเป็นกรอบการหารือกับฝ่ายฮังการีในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ โดยสาระสาคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์
การประชุมดังกล่าวระบุถึงแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ และการลงทุน ตลอดจนสาขาความร่วมมือทางวิชาการ
ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์ระหว่ างกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้า อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร พลังงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม สาธารณสุขและอุตสาหกรรมสาธารณสุข และการท่องเที่ยว
๒. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุ มดังกล่าวร่วมกับ Minister of
State for Economic Diplomacy กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ความสัมพันธ์ แต่มิใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๒ (APEC Structural Reform Ministerial Meeting)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๒ (APEC Structural Reform
Ministerial Meeting) มีสาระสาคัญเป็นการชื่นชมการดาเนินงาน นโยบายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปโครงสร้างในเอเปค
และการตกลงเจตนารมณ์ของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการปฏิรูปโครงสร้าง รวมถึง
เป็นการให้การรับรองกิจกรรมและการดาเนินงานสาคัญของความร่วมมือต่าง ๆ
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทย และปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง (APEC Structural Reform Ministerial Meeting) ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวโดยไม่มีการลงนาม
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวในกรณีที่ไม่ใช่
การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ หรือไม่ขัดกับผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้
ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามในร่างหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้
กรอบเอเปค
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้
กรอบเอเปค (Statement of Understanding on the Establishment of the Asia Region Funds Passport : SOU)
มีสาระสาคัญคือ รับรองแนวทางเบื้องต้นและข้อตกลงพื้นฐาน (Initial Guiding Principles and Basic Arrangements) ของโครงการ
จัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดน (APEC Asia Region Funds Passport : ARFP) รับทราบถึงข้อดีของการเข้าร่วม
โครงการ ARFP และความพยายามลดข้อจากัดต่าง ๆ เช่น เรื่องภาระภาษีและการควบคุมบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย เป็นต้น รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เขตเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการ ARFP ได้ในอนาคต
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือความเข้าใจดังกล่าว และ
หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในร่างหนังสือแสดงความเข้าใจดังกล่าวในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘

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

หรือไม่ขัดกับผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดาเนินการได้
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ)
๓. เนื่องจากหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้
กรอบเอเปคไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงไม่ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน
เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแสดงความเข้าใจดังกล่าว ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้าเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้าเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ โดยสาระสาคัญของร่างความตกลงฯ
ประกอบด้วย ที่ตั้งโครงการ ภาระหน้าที่ การจ้างแรงงาน กรรมสิทธิ์ในโครงการ เขตแดน การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง
เขตการก่อสร้าง ภาษี อากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การบริหารและบารุงรักษาสะพาน ระบบ
การจราจร กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขข้อขัดแย้ง
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและมีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความตกลงฯ
๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทนสาหรับการลงนามดังกล่าว
๔. หากก่อนการลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ และให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ)
๕. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด
พร้อมสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ ๒ ของกรมทางหลวง) โดยเฉพาะประเด็นการออกแบบและกาหนดพื้นที่ใช้สอยสาหรับการจัดสร้าง
อาคารด่าน Border Control Facilities ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของกรมศุลกากร การพิจารณาข้อตกลง
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่เมียนมา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาขอใช้ประโยชน์
จากแม่น้าสาละวินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งความพร้อมของเมียนมาในการบริหารจัดการโครงการทั้งในช่วงระหว่างก่อสร้าง
และภายหลังเปิดให้บริการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม
สุดยอดผู้นาเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหมู่เกาะแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ ณ กรุงซูวา สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างวันที่ ๓๑
สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการเดินทางในฐานะผู้แทน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นาเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหมู่เกาะแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ ณ กรุงซูวา สาธารณรัฐฟิจิ
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฯ และเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ
“Thailand and the Philosophy of Sufficiency Economy : A Path to Sustainable Development” เพื่อประชาสัมพันธ์
๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

บทบาทของไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ยังได้พบปะหารือกับผู้นาและผู้แทนประเทศต่าง ๆ
ที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีฟิจิ และหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีฟิจิในเรื่อง
แผนงานร่วมในการพัฒนา ๓ ปี และการขยายความร่วมมือ อาทิ การเปิดสถานเอกอัครราชทูตฟิจิประจาประเทศไทย การส่งเสริม
การค้าการลงทุนด้านเกษตรและประมง และการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสในการเพิ่มบทบาทและช่องทางการค้าการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก ทั้งนี้ สาธารณรัฐฟิจิถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มนี้
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับ
การสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นการสร้างบทบาทของไทยในฐานะผู้นาในการเข้า สู่ตลาดการค้าและการลงทุนกับ
กลุ่มประเทศหมู่เกาะซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าและแหล่งลงทุนในอุตสาหกรรมประมงที่สาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีส่วนสาคัญในการขยายผล
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างสองประเทศ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นความร่วมมือ
ทางด้า นกฎหมาย ซึ่งภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่าง
กระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการดาเนินการ (๑) จัดการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกฎหมาย และ (๒) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
กฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว กระทรวงยุติธรรมไทยอยู่ในระหว่างการประสานงานจัดทา
แผนงานโครงการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกันกับฝ่ายเวียดนาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตามที่กรมราชองครักษ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อให้กรมราชองครักษ์เป็นผู้เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุข โดยประสานกับ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสานักงบประมาณ เพื่อจัดทาแผนงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป
๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมในการลงนามในบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาทั้งสองด้าน คือ ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุข ทั้งนี้ โดยให้สมุหราชองครักษ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
จากสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้ลงนามแทน
๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายสนับสนุนการดาเนินการ เรื่องการก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรนนิบัติบารุง
การพัฒ นาบุค ลากร หลัก สูตรการศึกษา และตารา ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการและผู้ที่เ กี่ยวข้ องตามโครงการพระราชทานฯ
ที่กรมราชองครักษ์มีคาสั่งแต่งตั้งได้ร้องขอ โดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ
ปฏิบัติของราชการต่าง ๆ โดยอนุโลม
๑.๔ ให้กรมราชองครักษ์พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการ
และคณะกรรมการอื่น ๆ เท่าที่จาเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อดาเนินโครงการพระราชทานฯ จนเสร็จสิ้นต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

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

๒. รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า กรมราชองครักษ์ขอแก้ไขวันเริ่มต้น
ของโครงการและวันที่ลงนามในร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ระหว่าง
กรมราชองครักษ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการเยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียลและการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมราชองครักษ์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกัมพูชา-ไทย ในการควบคุม
โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก และโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ในพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็น ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ตามที่จะตกลงกับฝ่ายกัมพูชา)
เป็นต้นไป
๓. เห็นชอบร่างความตกลงฯ และร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยให้สมุหราชองครักษ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาก
สมุหราชองครักษ์เป็นผู้ลงนาม
๔. เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายสนับสนุนการดาเนินการเรื่องการก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรนนิบัติบารุง
การพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการศึกษา และตารา ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรมราชองครักษ์มีคาสั่งแต่งตั้ง
ได้ร้องขอ โดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบปฏิบัติของราชการต่าง ๆ โดยอนุโลม
๕. ในส่วนการขอให้กรมราชองครักษ์เป็นผู้เบิกจ่ ายงบประมาณโครงการพระราชทาน นั้น ให้กรมราชองครักษ์
ดาเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒ ที่กาหนดให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้ส่วนราชการอื่นเป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๖. ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ที่จะลงนามความตกลงและบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าว ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗. ให้กรมราชองครักษ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กาหนด
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาสายวิชาชีพในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน อันเป็นการสนับ สนุนความสามารถในการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ และ
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นาเพื่อรับรองวาระการพัฒนา ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้คณะผู้แทนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะร่วมรับรองเอกสาร “Transforming Our World :
The 2030 Agenda for Sustainable Development” ในการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นาเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit to adopt the Post-2015 Development Agenda) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
๑.๒ ให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีอานาจหน้าที่สาคัญในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไก
หลักในระดับประเทศในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานไทยนาวาระการพัฒนา ๒๐๓๐ ไปปฏิบัติ ติดตามผลการดาเนินงาน รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ภายหลังจากที่ได้มีการรับรองเอกสารผลการประชุมฯ แล้ว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับร่างเอกสารฯ เป้าหมายที่ ๔
ข้อ ๔.๑ เป้าประสงค์ ควรเพิ่มประเด็นเรื่องการรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) และการรับรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
เป้าหมายที่ ๗ ข้อ ๗.๒ กลไกการดาเนินงาน ควรขยายความให้ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยและ
การเข้าถึงผลการวิจัยด้านพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี เป้าหมายที่ ๙ เพิ่มข้อความ “... โดยเร่งมีให้มีการสนับสนุนด้านการเงิน
และเทคโนโลยี การสนับสนุนการพัฒนาทางเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมในประเทศกาลังพัฒนา ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)”
๑๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

และเป้าหมายที่ ๑๐ ควรเพิ่มประเด็นเรื่องการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital divide) ไปพิจารณาประกอบ
การดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศนาข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าประสงค์ในร่างเอกสาร “Transforming
Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” ไปพิจารณาในประเด็นความสอดคล้องกับวาระปฏิรูป
๓๗ ประเด็น และ ๖ วาระการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบให้นายกรัฐมนตรีกล่าวในเวทีประชาคมโลก
๔. ให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนาวาระปฏิรูปฯ ไปพิจารณาด้วย เพื่อให้การเสนอแนะนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
สาหรับปี ๒๕๕๙–๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ซึ่งเป็นแผนการหารือฉบับที่ ๓
เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับ (๑) ความร่วมมือระดับทวิภาคี (๒) ความร่วมมือระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในด้านการเมือง
ความมั่นคงและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (๓) ประเด็นซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลหรือเป็นที่สนใจร่วมกันในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ อาทิ
สหประชาชาติ และเวทีระหว่างประเทศอื่น ๆ (๔) ความร่วมมือระดับทวิภาคีในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ อาชญากรรม
ข้ามชาติ และการผลิตและการลักลอบค้ายาเสพติด (๕) พัฒ นาการในปัจจุบันในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนื อ
(๖) กิจการในยุโรป (๗) การสนับสนุนข้อสนเทศสาหรับการดาเนินนโยบายต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ และ (๘) การกงสุล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาสาหรับแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วย
ข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ การขยายระยะเวลาของแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ด าเนิ น การตามปฏิ ญ ญากรุ ง พนมเปญว่ า ด้ ว ยข้ อ ริ เ ริ่ ม
ด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘) เป็นเวลา ๒ ปี
(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งยืนยันการรับรองแผนปฏิบัติการฯ
๒. ให้ก ระทรวงการต่า งประเทศรั บความเห็น ของกระทรวงพลังงานและสานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรปรับแก้ไขข้อความในแผนปฏิญญาฯ ข้อที่ ๑.๔.๑ เป็น “ASEAN Plan of Action for
Energy Cooperation : APAEC 2016-2020” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation : APAEC 2016-2020) และเห็นควรเสนอให้เพิ่ม
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ในข้อ ๙ กลไกทางการเงิน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Institutional and Financial Arrangement for the Implementation of this Plan of
Action) ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Memorandum
of Understanding on Cooperation in the Field of Tourism of Wellness) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยบันทึกความเข้าใจฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับทวิภาคีระหว่างไทยและโคลอมเบีย เพื่อสนั บสนุน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกระจายสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นความร่วมมือ ได้แก่ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการตลาด การปรับปรุงคุณภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การวิจัยและการพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการประสานงานและความร่วมมือ
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุ
ตาแหน่ง)
๒. หากก่อนลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดกับ
ผลประโยชน์ของไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ให้สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรให้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างไทยและโคลอมเบียเพื่อสานต่อการดาเนินงานส่งเสริมความร่วมมือ
ในด้านการท่องเที่ยวไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและ
การเงินโลก ซึ่งมีการขยายตัวอย่างเปราะบาง เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แนวโน้ มการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ (Fed Fund Rate) และการปรับลดค่าเงินของประเทศต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ที่ประชุมฯ ยังได้มีการร่วมลงนามในหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดน
ภายใต้กรอบเอเปค และรับรองร่างแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan) ซึ่งกาหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเงินการคลัง
ของเอเปคตลอด ๑๐ ปีข้างหน้าด้วย
๒. การหารือทวิภาคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ
เขตบริหารพิเศษฮ่ องกง ปลัดกระทรวงการคลังด้านการเงินระหว่า งประเทศของสหรัฐฯ และประธานธนาคารพั ฒนาเอเชี ย
(Asian Development Bank)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยาแม่โขง (Ayeyawady-ChaoPhraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๒ ณ กรุงเนปิดอว์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสาระสาคัญของการประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมผู้นา ACMECS ปฏิญญาเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw Declaration) และหารือต่อแผนปฏิบัติการ
ทบทวนแผนงาน ACMECS ๓ ปี (ACMECS Plan of Action 2016-2018) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งรับทราบ
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ ๒ และการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS Tourism Ministers’ Joint Media Statement) และมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับรายงานดังกล่าวรับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับกรณีที่ภาคเอกชนเมียนมาจะขอความร่วมมือในเรื่องภาษี (Taxes) เห็นควรให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานกับภาคเอกชนเมียนมาขอข้อมูลพร้อมรายละเอียดและแจ้งกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
๑๓
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ต่อไป ส่วนข้อเสนอของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมียนมาซึ่งขอความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานอื่น ๆ
เห็นควรให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทา
รายละเอียดภารกิจที่เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการแจ้งแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัติ รวมทั้งสามารถติดตามผลการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยสาระสาคัญ
ของร่างแผนงานฉบับปรับปรุงฯ ประกอบด้วยหลักการทั่วไปและข้อเสนอแนะเฉพาะด้านต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตซึ่งอาเซียนจาเป็นต้องเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ความเหนียวแน่น ความน่าเชื่อถือ และความสาคัญของตนเองในมิติต่าง ๆ ๕ มิติ ได้แก่ (๑) ความเป็นแกนกลางภายใน
(๒) ความเป็นแกนกลางกับจุดเปราะบางในภูมิภาค (๓) ความเป็นแกนกลางกับมหาอานาจและคู่เจรจาอื่น ๆ (๔) ความเป็น
แกนกลางกับสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และ (๕) ความเป็นแกนกลางภายนอกอาเซียน
๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแผนงานดังกล่าว
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแผนงานฉบับปรับปรุงฯในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติลงนามในบันทึกการหารือของคณะทางานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ)- ยูนนาน ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกการหารือคณะทางานไทย (ภาคเหนือ)-ยูนนาน ครั้งที่ ๕ มีสาระสาคัญระบุถึงข้อเสนอและ
แนวทางในการขยายผลความร่วมมือรายสาขาระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การเชื่อมโยง
ทางเครือข่ายคมนาคม การอานวยความสะดวกด้านโลจิสติ กส์ ด้านการขนส่งสินค้า การเกษตร สาธารณสุขและความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ เมืองพี่เมืองน้อง การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา ความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเงิน
พลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีความร่วมมืออย่างรอบด้านและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนาบันทึกการหารือฯ ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรสนับสนุนให้ฝ่ายจีน สปป.ลาว และไทย ร่วมหารือในรายละเอียดต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-จีน ในการเริ่ม
ใช้ความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน เชียงของ-ห้วยทราย และจุดผ่านแดน
บ่อเต็น-โมฮาน เพื่อให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. อนุมัติให้อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกการหารือฯ
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกการหารือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศไทย) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในการเข้าร่วม งานแสดงสินค้าจีน อาเซียน (China-ASEAN Expo : CAEXPO) ครั้งที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo : CAEXPO) ครั้งที่ ๑๒ ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้เดินทางร่วมกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

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

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยได้พบปะและหารือกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ ดังนี้
๑. การหารือทวิภาคีกับนายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในประเด็น
ความร่วมมือการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๙ และ
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและพลังงาน โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศ
ในอาเซียนจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
๒. การหารือกับนายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน คนที่ ๑ เกี่ยวกับความคืบหน้าการพัฒนา
ระบบรางและความเชือ่ มโยงของภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร
๓. นายเผิง ชิงหัว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านการค้า
การลงทุน เครือข่ายคมนาคม และการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพที่จะเป็นประตูเชื่อมอาเซียนและจีน รวมทั้งการแสวงหาลู่ทาง
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงด้วย
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน -อาเซียนในครั้งนี้นอกจากจะประสบความสาเร็จในการสานต่อความเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีเพื่อเสริมสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
[กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (Cambodia Laos Myanmar Thailand Vietnam : CLMTV)] เมื่อวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๘
ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นพ้องว่า (๑) การโยกย้าย
ถิ่นฐานด้านแรงงาน จาเป็นต้องส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
(๒) ส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านแรงงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจ้างงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และการบริหาร
จัดการด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน เช่น ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกแรงงาน การอบรมก่อนเดินทาง การประกันสังคม
เป็นต้น รวมทั้งการสร้างกลไกเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์และการเสริมสร้าง
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ (๓) ให้ความสาคัญกับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานและการประชุมความร่วมมือ
เชิงวิชาการด้ านแรงงานระดับรัฐมนตรี และควรจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และ (๔) ให้แต่ละประเทศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประสานงานหลักเพื่อเป็นคณะทางานสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อร่างแผนงานปฏิบัติงานร่วมนาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ (๑) นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุม
โดยมีประเด็นสาคัญที่ได้ถูกหยิบยกขึ้น ๔ เรื่อง ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพของกาลังแรงงานในภูมิภาค การจัดส่ง-นาเข้าแรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเป็นธรรม ความร่วมมือด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV และความต่อเนื่องในการประชุมร่วมกัน (๒) การถ้อยแถลง
(Statements) ของรัฐมนตรีทั้งห้าประเทศ และ (๓) การนาเสนอสรุปรายงานของประธานการประชุม (Chairman Summary)
โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๗ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๗
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีอธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์) ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว โดยสาระสาคัญของการประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับ (๑) การดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และ (๓) ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจา รวมทั้งการหารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนของไทยกับผู้แทนของบริษัท Wal-Mart ซึ่งต้องการให้ไทยดาเนินการแก้ไข
ปัญหาประมงของไทยอย่างโปร่งใส และบริษัท Deutsche Post DHL Group ที่แสดงความกังวลต่อร่างพระราชบัญญัตินาเข้า-ส่งออก
ว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าผ่านแดน
๑๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุม คณะกรรมการมรดกโลกสมัย สามัญ ครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีประเด็นสาคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรไทย ๓ เรื่อง
ได้แก่ (๑) การรับรองอนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา (Monument, Sites and Cultural
Landscape of Chiang Mai, Capital of Lanna) ไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) (๒) การรับรองรายงานสถานภาพ
การอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ (๓) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเอกสาร
สาหรับการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนินงานตามมติคณะกรรมการมรดกโลกฯ โดยการหารือ
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดาเนินงานตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกและแผนการดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map)
พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลเป็นรูปธรรม
๑.๓ มอบหมายให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรพิจารณา
อนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเข้าศึกษาวิจัย
เพื่อนามาประกอบการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ และร่วมกันจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นมรดกโลก
ต่อไป รวมทั้งพิจารณากันเขตแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้ านแหล่งน้าในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานออกจาก
แผนที่แนบท้ายการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ ๔๐ เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานยังคงความเป็นธรรมชาติ และความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Third International Conference
on Financing for Development)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Third International
Conference on Financing for Development : 3rd FfD) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงแอดดิสอาบาบา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เอธิโอเปีย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดาเนินการตามตารางติดตาม
ผลการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ (๑) กรอบการดาเนินการระดับโลกในการระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (๒) สาขาของการปฏิบัติ ได้แก่ แหล่งเงินทุนภาครัฐภายในประเทศ การประกอบธุรกิจและการระดมทุน
ภาคเอกชนภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศในฐานะ
ตัวขับเคลื่อนการพัฒนา หนี้และการบริหารจัดการหนี้อย่า งยั่งยืน การแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับระบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพ และ (๓) การกาหนดแนวทางการติดตามและวัดผลการดาเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ให้หน่วยงานประสานควรต้องชี้ประเด็นประโยชน์และจุดแข็งของกรอบการดาเนิน การนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่ดาเนินการ
สามารถเข้าใจจุดประสงค์ได้ตรงกัน ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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๑๖

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒ (Cebu Declaration) ที่กาหนดให้มีการรับรอง
แถลงการณ์ร่วมฯ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒ ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
ประกอบด้วยเอกสาร ๒ ฉบับ ดังนี้
๑.๑ แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปค (Declaration of the APEC Energy Ministers
Meeting) มีสาระสาคัญเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปคต่อประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเปค ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่มีความทนทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น
๑.๒ คาชี้แนะสาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปค (Instruction of the APEC Energy Ministers
Meeting) เป็นเอกสารที่รัฐมนตรีพลังงานเอเปคที่ได้มอบหมายให้แก่คณะทางานด้านพลังงาน (APEC Energy Working Group : EWG)
โดยเน้นการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานในภูมิภาคเอเปคโดยเฉพาะในพื้นที่
นอกเขตสายส่งไฟฟ้า ความร่วมมือและการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความเชื่อมโยง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมคาร์บอนต่าและชุมชนพลังงานอัจฉริยะ
ความร่วมมือในการพัฒนาและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสะอาด การจัดหาพลังงานสะอาด ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์
ให้เท่าเทียมกันทางเพศในภูมิภาคเอเปค
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ร่วมกับผู้แทนจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพือ่ ชดใช้ความเสียหาย
จากมลพิษน้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ และร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
จากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้
ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ และให้เสนออนุสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
จากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้กองทุนเป็นผู้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น
หากค่าสินไหมทดแทนไม่เพียงพอ หรือกรณีที่ไม่มีผู้รับผิด หรือเมื่อเจ้าของเรือไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนได้เต็มตามจานวนตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ามัน
ค.ศ. ๑๙๙๒ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับคานิยามคาว่า “ความเสียหายจากมลพิษ” ซึ่งระบุว่า “ค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้จากัด
เพียงค่าใช้จ่ายสาหรับมาตรการที่สมเหตุสมผล...” นั้น เห็นควรให้มีการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกัน
ถึงมาตรการที่สมเหตุสมผลว่าครอบคลุมด้านใดบ้าง เพื่อไม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียประโยชน์ในการเรียกร้องค่าชดใช้จากกองทุนดังกล่าว
ในกรณีที่ต้องดาเนินการเมื่อเกิดเหตุมลพิษ และควรพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการประเมินมูลค่าความเสียหายเพื่อชดใช้ให้กับผู้ที่ได้รับ
๑๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ผลกระทบจากมลพิษของน้ามันรั่ว ซึ่งควรระมัดระวังให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้ การกาหนดหน้าที่ให้
บุคคลที่รับน้ามันต้องรายงานข้อมูลปริมาณน้ามันที่รับไว้ในรอบปีปฏิทินให้กรมเจ้าท่าทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลและคานวณการจ่ายเงิน
สมทบจากการขนส่งทางทะเล นั้น จะสามารถควบคุมและดาเนินการให้บุคคลที่รับน้ามันรายงานข้อมูลที่เป็นจริงต่อกรมเจ้าท่า
ครบถ้วนหรือไม่ ไปพิจารณาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดาเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริม
การดาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอนุสัญญาฉบับนี้จัดเป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับพื้นฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับการบริหารจัดการและดาเนินงานความปลอดภัยฯ
ระดับชาติ และผลักดันให้รัฐสมาชิกให้สัตยาบัน โดยเนื้อหาสาระของอนุสัญญามุ่งเน้นเกี่ยวกับการจั ดให้มีองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน
ในการสร้างเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อันถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ การให้สัตยาบันอนุสัญญาจะช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศ และเป็นการยกระดับความคุ้มครองลูกจ้าง โดยการขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากงาน เพื่อป้องกัน
การได้รับบาดเจ็บ การเกิดโรค และการเสียชีวิตจากการทางาน รวมทั้งส่งเสริมให้การดาเนินการด้านดังกล่าวของประเทศมีคุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความยั่งยืนขึ้น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อให้ได้ข้อยุติในประเด็นที่ต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากไม่ต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบ ให้กระทรวง
แรงงานดาเนินการต่อไปได้ และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแจ้งจดทะเบียนการให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวกับ
ผู้อานวยการใหญ่สานักงานแรงงานระหว่างประเทศต่อไป หากต้องเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบรับการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมและฝึกอบรมในประเทศไทย จานวน ๒ รายการ และสานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะได้ดาเนินการประสานกับกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจากรุงเวียนนาทราบ และแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(International Atomic Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑. การประชุม IAEA/RCA Final Review Meeting of RAS/1/014 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. การฝึกอบรม Regional Training Course on Clinical Application of Advanced Hybrid Imaging
Techniques in Oncology ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และร่าง
แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention
Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children : ACTIP) และร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

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

Children : APA) โดยร่างอนุสัญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาค ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายที่สาคัญประการหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายเรื่อง
การสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อประชาชน รวมทั้งเป็นความพยายามของประเทศสมาชิกที่จะสร้างกรอบกฎหมายในระดับภูมิภาค
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเชื่อมโยงในอาเซียน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการเตรียมการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อผูกพันของไทยต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มากขึ้น การพัฒนาระบบข้อมูลการค้ามนุษย์ และการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคอาเซียน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในช่วงการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime : AMMTC) ครั้งที่ ๑๐
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
๔. อนุมัติการลงนามหรือการรับรองร่างอนุสัญญาฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘)
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศหารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานศ าลยุติธรรม
สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อยุติว่าร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เข้าข่ายตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันหรือไม่ หากเข้าข่าย
ตามข้อกฎหมายดังกล่าว ให้แจ้งนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับทราบก่อนไปลงนาม รวมทั้งให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อกฎหมายดังกล่าว ก่อนให้สัตยาบันต่อไป

๑๙
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นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

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

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สาคัญไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๘ ได้แก่ (๑) การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานต่า
ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นช้า (๒) หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงต่อเนื่อง การผิดนัดชาระหนี้ทั้งสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อภายใต้
การกากับ และบัตรเครดิตยังคงเพิ่มขึ้น (๓) คุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาเร่งด่วน (๔) ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่า (๕) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้นและยังต้องเฝ้าระวังการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา (๖) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น สถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้น ขณะที่คดีทาร้ายร่างกาย
และลักทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (๗) การสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยต่อคนเดินเท้าเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบก (๘) ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป และ (๙) การคุ้มครองผู้บริโภค
เกี่ยวกับไขมันทรานส์ยังเป็นเรื่องที่ต้องผลักดัน
๑.๒ บทความพิเศษเรื่อง “การทางานของผู้สูงอายุ : ความจาเป็นที่ต้องผลักดัน” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม
การทางานของผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นการจ้างงานตามความสมัครใจ มีความยืดหยุ่น รวมทั้งมีการสนับสนุน จากรัฐ
ในการเพิ่มแรงจูงใจ การสร้างกลไกเพื่อสนับสนุน ตลอดจนการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบและความจาเป็น
ของการทางานของผู้สูงอายุ
๑.๓ ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป ได้แก่ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตแรงงาน
การลดปัญหาอาชญากรรม การสร้างความปลอดภัยในการป้องกันหรือคุ้มครองการบาดเจ็บและการสูญเสียในกลุ่มคนเดินเท้า
แนวทางการส่งเสริมการทางานผู้สูงอายุ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่สองปี ๒๕๕๘ ในส่วนที่ดีขึ้น และขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ดาเนินการแก้ไขปัญหาสังคมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอานวยการเยียวยาด้านการเงิน
ตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เสนอ ดังนี้
๑.๑ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ในส่วนที่ยังคงค้าง
การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นควรรอจนกว่าคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะถึงที่สุด
๑.๒ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (ชีวิตและร่างกาย)
๑.๓ อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๑.๓.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเยียวยา วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายงบประมาณในการจ่ายเงินเยียวยา เงินฟื้นฟูสมรรถภาพ
และเงินยังชีพ และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์ สาหรับในปีงบประมาณต่อไปขอให้ตั้งงบประมาณปกติ
ในการเยียวยา
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

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

๑.๓.๒ เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการอ านวยการฯ คณะอนุ ก รรมการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ ในส่วนที่ยังคงค้างที่เสนอให้รอผลคดีของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถึงที่สุดก่อนนั้ น ให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาว่าการรอผลคดีดังกล่าวทาให้ล่าช้าไปหรือไม่ มีวิธีใด
ที่จะสามารถทาให้เร็วขึ้นแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายและอานาจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอหลักเกณฑ์ ขันตอน และคู่มือการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทาง และคู่มือการดาเนินงานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล โดยมี
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ คือ จัดสรรงบประมาณให้ตาบลละ ๕ ล้านบาท สาหรับโครงการที่มีลักษณะ (๑) เป็นโครงการ
เกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่ อสาธารณะ (๒) เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหม่ที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น
และ (๓) โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยดาเนิน
โครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคานึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ดาเนินโครงการด้วย
๒. เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการไว้เดิมเมื่อวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ) วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท อีกจานวน ๑,๖๓๘.๗๗๖๓ ล้านบาท รวมเป็นกรอบวงเงินใหม่ของมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตาบล วงเงิน ๓๗,๙๑๓.๗๗๖๓ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว
และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดทารายละเอียดข้อมูลวงเงินตามสัดส่วนจานวนตาบลและหลักเกณฑ์จาแนกเป็นรายจังหวัดและตาบล
ผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และให้กระทรวง
มหาดไทยและคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับอาเภอเร่งรัดตรวจสอบกลั่นกรอง
และจัดทารายละเอียดโครงการและค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน แล้วส่งสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘
สานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเบิกจ่ายต่อไป รวมทั้งให้ความสาคัญกับการรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การติดตามประเมินผล และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๔. รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอยู่ระหว่างดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ใน
ระดับหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติจะจัดงานเปิดโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ ๖,๐๐๐ คน ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประสานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงานและร่วมตอบข้อซักถามของประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

๒๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
และหน่วยทหารในพื้นที่ (ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เข้าร่วมเป็นคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
โครงการภายใต้มาตรการดังกล่าวโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ และติดตาม
ประเมินผลโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมทั้งเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการและในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ ให้คณะทางานรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) ทุก ๑๕ วัน เพื่อรวบรวมและสรุปผล
แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดประเภทสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะที่อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ พ.ศ. ....
และร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ
โรงงาน และยานพาหนะ พ.ศ. .... จานวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดประเภทสถานประกอบกิจการ โรงงาน และ
ยานพาหนะที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ
พ.ศ. .... และร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน
และยานพาหนะ พ.ศ. .... จานวน ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบ
กิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และประกาศกาหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรการดังกล่าว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรกาหนดให้โรงงาน
จาพวกที่ ๑ เป็นโรงงานที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าวเช่นเดียวกันกับโรงงานจาพวกที่ ๒ และจาพวกที่ ๓ ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รั บความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการในแนวปฏิบัติตามร่างประกาศทั้ง ๒ ฉบับ
ดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
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๒๒

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

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการประชุมการนายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย การขจัดความรุนแรง
ต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไปสู่การปฏิบัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการประชุมการนายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติ
ของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสานักกิจการในพระดาริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร
โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานและร่วมการประชุม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้
ทุกฝ่ายเข้าใจเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ ให้ชัดเจน สร้างความตระหนักรู้และร่วมกันแสวงหามาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กในสาขาป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมในการนายุทธศาสตร์ต้นแบบฯ
มาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนาที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อาเภอเมือง และอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อนาที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อาเภอเมือง และอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ ๒๗,๐๐๐ ไร่
ไปจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ จานวน ๑๖,๐๐๐ ไร่
ที่จะนาไปฟื้นฟูให้เป็นป่าชายเลนและจัดทาเป็นป่าชุมชนหรือป่าเศรษฐกิจ และให้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ให้ประเมินผลการดาเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าดังกล่าวและรายงานคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

๒๓
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นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

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

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันลดความจําเป็นในการเรียนพิเศษหรือ
การกวดวิชาของนักเรียนในทุกระดับ และปรับหลักสูตรให้ครอบคลุมวิชาพื้นฐาน เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นต้น รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของครู นักเรียน และผู้ปกครองไปพร้อมกัน นั้น กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดําเนินการเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ส่วนในเรื่องการปรับลด
เวลาเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระยะแรกจะเริ่มจากระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ โรงก่อน โดยหลัง
เลิกเรียนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนานักเรียนในด้านอื่น ๆ ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงเวลาเลิกเรียนปกติ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าว โรงเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียนในช่วงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้เวลาโรงเรียนเตรียมการ ๒๐ วัน เพื่อให้ทันสําหรับการเปิดเรียน
ภาคการเรียนที่ ๒ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะมีการประเมินผลการดําเนินการทุกเดือน
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีไปประกอบการดําเนินการต่อไปด้วยว่า เวลาเรียนที่ให้
ปรับลดลง เป็นเพียงการปรับลดเวลาเรียนในบางวิชาลงเท่านั้น แต่โรงเรียนและครูจะต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรม
ตามความสนใจของนักเรียน เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา วาดเขียน โครงงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่โดยมีครูเป็นผู้กํากับดูแล ทั้งนี้ จะต้องมีการพัฒนาครูควบคู่ไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดํ
ารดําเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ (Moderate
Moderate Class More Knowledge) ในระยะที่ ๑ ซึ่งมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จํานวน ๒,๙๔๘ โรง
โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางดําเนินการ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงเนื้อหาภายในของแต่ละวิชา จะไม่กระทบกับหลักสูตร เนื้อหา การเรียนการสอน ดัชนีที่ใช้
ในการประเมิน ตลอดจนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) และการทดสอบทางการศึ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
โดยจะมีการจัดโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ให้ระดับประถมศึกษา ลดเวลาเรียน จากเดิม ๓๐-๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหลือ ๒๒ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ทําให้มีเวลาจัดกิจกรรม ๘-๑๓
๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และระดับมัธยมศึกษา ลดเวลาเรียน จากเดิม ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เหลือ ๒๗ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทําให้มีเวลาจัดกิจกรรม ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๑.๒ การเตรียมความพร้อมของครูและสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยในระยะที่ ๑ จัดการอบรมครู (Workshop)
จํานวนประมาณ ๖,๐๐๐ คน และจัดให้มีทีม Smart Trainers จํานวนประมาณ ๓๐๐ ทีม เพื่อกํากับดูแลและให้คําแนะนําในการจัดการเรียน
การสอน (แต่
แต่ละทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๓-๕ คน และให้แต่ละทีมรับผิดชอบ ๑๐ โรงเรียน)
๑.๓ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นกิจกรรมที
กรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) Head หรือ
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ (Cognitive) (๒) Heart หรือกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (Affective) และ
(๓) Hand หรือกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต (Psychomotor)
Psychomotor) ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาต่อไป
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๒. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) เสนอเพิ่มเติมว่า ควรให้ ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเสริมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพลังงาน ด้านโทรคมนาคม ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการส่อสาร และด้านการบิน เปนนต้น โดยอาจให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทาง
การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ภาคเอกชนที่ร่วมจัดกิจกรรมกับโรงเรียน เพ่อจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปดาเนินการ
๓.๑ พิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับนักเรียนเพ่อเปนนการปลูกฝัง
นิสัยให้รักการออมตั้งแต่เด็ก รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เร่องทรัพย์สินทางปัญญาเพ่อให้เกิดความรักและหวงแหนสมบัติของชาติ
๓.๒ พิจารณาจัดทา Roadmap ในการปฏิรูปการศึกษา โดยกาหนดเป้าหมายให้เด็กทั่วประเทศสามารถ
อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและระบบการประเมินการสอนของครูให้มี
ความเหมาะสมเพ่อนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
๒๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
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(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอนาเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (เรื่อง การพัฒนาระบบตั๋วร่วมของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานเรื่อง การพัฒนาระบบตั๋วร่วมของสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร ดังนี้
๑.๑ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ศึกษาและพัฒนาระบบตั๋วร่วมและระบบศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง (Central Clearing House) สาหรับการนามาตรฐานของระบบตั๋วร่วมไปใช้กับระบบจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ
(Auto Fare Collection) ของผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน โดยมีระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางเป็นผู้บริการจัดการรายได้
แก่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ตั๋วร่วมยังถูกออกแบบให้สามารถใช้นอกภาคขนส่งได้ เช่น การใช้ชาระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น ขณะนี้
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างจัดทาระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและจัดการระบบตั๋วร่วม
ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการติดตั้งระบบแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และทดสอบระบบแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
หลังจากนั้นจะสามารถเริ่มต้นใช้งานกับระบบทางพิเศษซึ่งจะติดตั้งเฉพาะช่องเก็บเงินสด แล้วจะนาไปใช้กับระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน
ระบบขนส่งทางน้า ระบบขนส่งรถโดยสารประจาทาง และระบบรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างดาเนินการก่อสร้างตามลาดับ
๑.๒ กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดในการพัฒนาให้บัตร Easy Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ
บัตร M-Pass ของกรมทางหลวงภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC) สามารถใช้งานร่วมกันได้
โดยมีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็นผู้ศึกษาแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ดาเนินการศึกษา
ระบบบัตร M-Pass และ Easy Pass ภายใต้ระบบ ETC ร่วมกัน ระยะเวลา ๓ เดือน ช่วงที่ ๒ ดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และติดตั้งระบบ ระยะเวลา ๓ เดือน และช่วงที่ ๓ ดาเนินการปรับปรุงและทดสอบระบบ ETC และพร้อมเปิดการใช้งานระบบ
ระยะเวลา ๓ เดือน ทาให้ระบบ Easy Pass และ M-Pass สามารถใช้งานร่วมกันได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร
พิจารณากาหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

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

๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
กาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีอานาจหน้าที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกั บบทนิยามคาว่า “วัยรุ่น” ให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันภายในกาหนดเวลาต่อไป
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สานักงบประมาณที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ครบวงจร ทั้งการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การบริหารจัดการเมื่อมีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของวัยรุ่นตั้งครรภ์และบุตร
ที่เกิดขึ้นมาให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ และเนื่องจากการดาเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติฯ มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หลายหน่วยงาน รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ หลายฉบับ จึงควรกาหนดมาตรการและกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และ
ประสานแผนการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกากับติดตามให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาความซ้าซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งดาเนินการพิจารณาบ่อเกิดของปัญหาสังคมและภยันตรายที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในปัจจุบัน
ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยด้วย

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข

๒๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

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

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูข่ องประชาชนผู้มีรายได้นอ้ ยและมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน และอนุมัติงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน ๒,๔๗๘ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และปีต่อ ๆ ไป ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ทาความตกลงกับสานักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป
๑.๒ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล และอนุมัติงบประมาณในการดาเนินมาตรการ เป็นวงเงินรวม
ไม่เกิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และ/หรือ ๒๕๕๙ และมอบหมายให้
๑.๒.๑ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล โดยให้กระทรวง
มหาดไทยกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการต่าง ๆ เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเวลา ๒ สัปดาห์
หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลโครงการต่อประชาชนและรายงานการประเมินโครงการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๑.๒.๒ ให้สานักงบประมาณเป็นผู้จัดหางบประมาณ พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน
การปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณ และเสนอรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าทุกเดือน
๑.๓ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และอนุมัติงบประมาณในการดาเนิน
มาตรการเป็นวงเงินรวมไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
พร้อมทั้งจัดทาระบบการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลสาเร็จ
ของโครงการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๑.๔ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณ
ต่อคณะรัฐมนตรี) สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓
เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเร็ว
ทั้งนี้ การดาเนินมาตรการดังกล่าว สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้นาแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัด
การจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ ตามหนังสือคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน) มาใช้ประกอบการจัดทา
โครงการตามมาตรการดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกั บกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ในระยะยาว เพื่อป้องกัน
ปัญหาการขาดศักยภาพในการชาระหนี้ในอนาคต และป้องกันปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายหลังสิ้นสุดมาตรการ รวมทั้ง
ควรมีความเข้มงวดในการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อนกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ไปพิจารณาต่อไปด้วย
๓. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอขอแก้ไขข้อความในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๑๐๐๙/๑๘๓๙๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๓ ข้อ ๓.๑.๒ (๒.๒) จากเดิม “ให้หมู่บ้านหรือชุมชนจัดทาโครงการตาม
ข้อ (๒.๑) เสนอต่อคณะกรรมการตาบลรวบรวมและรับรองโครงการเสนอต่อนายอาเภอ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการระดับ
จังหวัด...” เป็น “ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดทาโครงการ ตามข้อ (๒.๑) เสนอต่อคณะกรรมการระดับ
อาเภอรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ...”

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘

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

๔. ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อยู่ในขั้นตอนของการเพิ่มทุน จานวน ๑๘,๕๖๖ กองทุน นั้น ให้รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) กระทรวงมหาดไทยและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือร่วมกันว่า
กฎ ระเบียบ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีกลไกในการคัดกรองและติดตามให้สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าและ
โปร่งใสหรือไม่ โดยหากยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามกฎ ระเบียบ ที่ มีอยู่ปัจจุบัน ก็ให้เสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้
ดาเนินการได้ต่อไป
๕. ในส่วนของมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการดาเนิน
โครงการด้วยวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดงานแสดงสินค้า "สุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands)"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินการจัดงานแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands)” ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands)”
ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นศักยภาพของสินค้าแบรนด์ไทยส่งออก และเพื่อเป็นตัวอย่างและ
แรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพสินค้าของภูมิภาคและชุมชน รวมทั้งเพื่อนาสินค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ผู้บริโภค
๑.๒ มีผู้ส่งออกและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของไทยทีเ่ ข้าร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้าในงาน จานวนรวมทั้งสิ้น
๔๘๑ ราย กลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศ ๖๘ ราย มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน และมีรายได้จากยอดขายภายในงานและ
การเจรจาจับคู่ธุรกิจประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ มีการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ๑๕ หัวข้อ มีผู้เข้าร่วม
ฟังการสัมมนารวมทั้งสิ้นมากกว่า ๙๖๓ คน
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการจัดงานแสดงสินค้าในลักษณะเดียวกับงานแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย
(Top Thai Brands)” ในต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า
ของไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ โดยที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการในกลุ่มโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ สาหรับโครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สาหรับ
โครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ ให้เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการเร่งรัดของกรมบัญชีกลาง
โครงการเงินกู้ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน เห็นควรเร่งรัด (๑) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผนงาน และขอความร่วมมือผู้รับจ้างให้เบิกเงินล่วงหน้า (Advance Payment) ร้อยละ ๑๕
ตามวงเงินสัญญา โดยกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการ
ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ให้เร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (๓) โครงการที่อยู่ระหว่างรอ
สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรที่มีผลประกวดราคาแล้ว เห็นควรให้สานักงบประมาณจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ และ (๔) โครงการที่ยังไม่มีผลประกวดราคา เห็นควรให้เร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ

๒๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการในกลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเริ่มประกวดราคาได้ใ นปี
๒๕๕๘ เห็นควรเร่งรัดขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ รวมทั้งเร่งรัดและติดตาม
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการตามกระบวนการประกวดราคาให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
๓. มาตรการเร่งรัดการดาเนิน โครงการในกลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเริ่มประกวดราคาได้ในปี
๒๕๕๙-๒๕๖๐ สาหรับกลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างนาเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นควรเร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมนาเสนอโครงการ
ที่มีความพร้อมให้ดาเนินโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในไตรมาสที่ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มโครงการ
ที่ยังไม่ได้อนุมัติ EIA เห็นควรเร่งรัดกระบวนการอนุมัติ EIA โดยกาหนดให้เป็นโครงการ “Fast Track” กลุ่มโครงการรถไฟขนาด
ทางมาตรฐาน (ไทย-ญี่ปุ่น/ช่วง กรุงเทพฯ-หัวหิน/กรุงเทพฯ-ระยอง) เห็นควรให้รัฐรับภาระเฉพาะค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การให้สิทธิ์
การใช้ราง (Right of Way) และให้เอกชนร่วมลงทุนค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดในรูปแบบ PPP Net Cost และกาหนดค่าโดยสารเอง
รวมทั้งต้องมีการกาหนดระยะเวลาการร่วมลงทุนที่ชัดเจนด้วย และโครงการร่วมพัฒนารถไฟความเร็วปานกลาง (ไทย-จีน) จึงต้อง
ให้ความสาคัญกับการพิจารณาด้านต้นทุนโครงการให้เหมาะสม จึงควรกาหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการดาเนินการในรูปแบบ EPC
ให้ มี ค วามโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบต้ นทุ น ของโครงการได้ ในการนี้ การรถไฟแห่ งประเทศไทยควรต้อ งจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
เพื่อตรวจสอบและประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการในส่วนที่ฝ่ายจีนเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดและกาหนดต้นทุนของโครงการให้ชัดเจน
๔. การส่งเสริมการลงทุนควรเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้วให้มีการลงทุนจริงโดยเร็ว
โดยลดระยะเวลาการถือบัตรส่งเสริมให้สั้นลง
๕. การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจากัดของทุนจดทะเบียน เห็นควรให้มีการแปลง
สินทรัพย์ถาวรเป็นทุนจดทะเบียนก่อนทาการร่วมทุน และสาหรับการแปลงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเห็นควรให้มีการเปิดกว้างเอาไว้
โดยระบุเรื่องดังกล่าวเอาไว้ในสัญญาร่วมลงทุนและหากจะนาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนมาใช้ขอเพิ่มเงินร่วมลงทุนจากกองทุนฯ ในภายหลัง
จาเป็นต้องได้รับการประเมินมูลค่าตามวิธีมาตรฐานและแปลงเป็นทุนจดทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
๖. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปหารือกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมของมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ และนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ MDG 1 ขจัดความยากจนและหิวโหย ประเทศไทยสามารถบรรลุผลในการลดความยากจนให้เหลือกึ่งหนึ่ง
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ แต่ยังไม่บรรลุผลในการลดสัดส่วนประชากรยากจนให้ต่ากว่าร้อยละ ๔ (MDG+) ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลด
สัดส่วนประชากรหิวโหยลงครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการดาเนินงานตามเป้าหมายให้กาลังแรงงาน
ทั้งหมดได้ทางานที่มีคุณค่า
๑.๒ MDG 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในปี ๒๕๔๙
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี ๒๕๕๗ และมีแนวโน้มต่าที่จะบรรลุได้ภายในปี ๒๕๕๘ (MDG+)
๑.๓ MDG 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมาย
ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายในปี ๒๕๔๘ และถือได้ว่าบรรลุตามเป้าหมาย
ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาทุกระดับ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา องค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของราชการเป็นสองเท่า
ในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ (MDG+)
๑.๔ MDG 4 ลดอัตราการตายของเด็ก ประเทศไทยมีโอกาสบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในการลด
อัตราการตายเด็กอายุต่ากว่าห้าปีลงสองในสาม ภายในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๘ และสามารถบรรลุเป้าหมายลดอัตราการตายของทารก
ให้เหลือ ๑๕ ต่อการเกิดมีชีพพันคนภายในปี ๒๕๔๙ (MDG+) แต่มีโอกาสต่าในการบรรลุเป้าหมายลดอัตราการตายของเด็กอายุ
ต่ากว่าห้าปีในเขตพื้นที่สูงในบางจังหวัดในภาคเหนือและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐

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

๑.๕ MDG 5 การพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดอัตราส่วนการตาย
ของมารดาลงสามในสี่ในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๘ หรือลดลงประมาณ ๓๑.๕ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน และไม่บรรลุเป้าหมายการลด
อัตราส่วนการตายของมารดาให้เหลือ ๑๘ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (MDG+) ในขณะที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในบางด้าน
๑.๖ MDG 6 การต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรี ย และโรคสาคัญอื่น ๆ ประเทศไทยมีโอกาสจะบรรลุเป้าหมายที่จะ
ชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี ๒๕๕๘ และมีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมายให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงภายในปี ๒๕๕๘
๑.๗ MDG 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเทศไทยกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้าสะอาดและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๕๕๘ และมีโอกาสที่จะบรรลุการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลกภายในปี ๒๕๖๓
แต่ไม่สามารถลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี ๒๕๕๓ ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ในด้านสัดส่วนแม่น้าสายหลักที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป และการเพิ่มสัดส่วนการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
(MDG+)
๑.๘ MDG 8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ระบบการค้าและการเงินให้เป็นระบบเสรี ตั้งอยู่บนกฎระเบียบ คาดการณ์ได้ และไม่แบ่งแยก และสามารถบรรลุเป้าหมายสัดส่วน
ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดต่อมูลค่าความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development
Assistance : ODA) ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถบรรลุเป้าหมายสัดส่วนความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและรัฐ
กาลังพัฒนาขนาดเล็กที่เป็นเกาะต่อมูลค่า ODA ทั้งหมด และสามารถบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ในประเทศกาลังพัฒนา
ผ่านนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการร่วมมือ
กับบรรษัทยาดาเนินการให้ประเทศกาลังพัฒนาสามารถเข้าถึงยาที่จาเป็นได้
๒. ให้ทุกกระทรวงไปพิจารณาแนวทางสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
และดาเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะเป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
โครงการที่จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
จากโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป เป็นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นควรกาหนดแนวทางการพิจารณาและขั้นตอนการดาเนินการโครงการที่มี
มูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท-ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกิจการโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะที่มีความจาเป็น ควรให้คงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนฯ และเห็นควรเร่งพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุ นในโครงการที่มีมูลค่าต่ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปรับเพิ่มมูลค่าของโครงการและ
มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาเดียวกันกับร่างกฎกระทรวงฯ นอกจากนี้ หากโครงการใดมีความสาคัญหรือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ก็สามารถกาหนดให้ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๓๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นดาเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ ในวงเงิน ๑๙,๒๖๗.๕ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศ เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร ระบบสาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้า รวมทั้งการลงทุน
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสามารถดาเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรั ฐบาลทั่วประเทศได้โดยเร็ ว เห็นสมควรให้ ดาเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างได้ นั บแต่ วั นที่ คณะรั ฐมนตรี พิจารณาอนุ มั ติตามข้ อ ๑.๑
โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
๑.๓ เนื่องจากมีงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างบางส่วนไม่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณา จึงไม่ได้เสนอจัดสรร
งบประมาณในครั้งนี้ ดังนั้น จึงสมควรขอความร่วมมือจากรองนายกรัฐมนตรีที่กากับและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นส่งรายละเอียดให้สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
อีกครั้ง ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๒. ในส่วนของวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ที่เหลืออยู่ จานวน ๔,๗๓๒.๕ ล้านบาท ให้ส่วนราชการเร่งดาเนินการจัดทารายละเอียด พร้อมขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์เดิม ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ในรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท และสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น โครงการซ่อมแซมฝาย โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๑.๑ เศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีปริมาณ
การส่งออกขยายตัวร้อยละ ๓.๘ ขณะที่ดัชนีการอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ ๑.๑ และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในภาวะทรงตัว
ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖ จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๒ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรลดลงร้อยละ ๑.๙
๑.๒ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับต่า ดุลการค้าเกินดุลจากการนาเข้าที่ลดลง แต่ดุลบริการขาดดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๑.๓ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีและงบประมาณ
กันไว้เหลื่อมปีในเดือนกรกฎาคมขยายตัวเพิ่มขึ้น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง
๑.๔ สถานการณ์ด้านการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี เงินให้กู้ยืมภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง
ที่ร้อยละ ๕.๐ เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจร้อยละ ๒.๕ (เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ ๒.๑ ในเดือนมิถุนายน) และการขยายตัว
ของสินเชื่อครัวเรือนร้อยละ ๗.๒ (เท่ากับการขยายตัวในเดือนมิถุนายน) ส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สาหรับ
เงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน) ขยายตัวร้อยละ ๕.๙ ในเดือนกรกฎาคม ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ ๗.๐ ค่าเงินบาท
เฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ ๓๔.๓๐ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงร้อยละ ๑.๗ จากเดือนก่อนหน้า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหว
ผันผวน โดยปิดที่ ๑,๔๔๐.๑ จุด ลดลงร้อยละ ๔.๓ จากเดือนก่อนหน้า
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ยังแสดงทิศทางการฟื้นตัวที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ ๒ ตามการบริโภคที่ปรับตัว
ดีขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซนและญี่ปุ่นที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตามการบริโภคและการผลิต ในขณะที่เศรษฐกิจจีนยังชะลอตัว
ตามการผลิตและการส่งออกที่หดตัว การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ทาให้เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวลง
ตามการลดลงของการส่งออก รวมทั้งส่งผลให้ราคาน้ามันและสินค้าขั้นปฐมปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวล่าช้ากว่า
การคาดการณ์ของตลาด
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ ในวงเงิน ๓,๖๙๓.๙ ล้านบาท และให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
๒. ในส่วนของวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ที่เหลืออยู่ จานวน ๑,๓๔๐.๖ ล้านบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มีโครงการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ๑๑ ข้อ แต่ยังไม่ได้ส่งคาขอหรือยังไม่มีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา จัดส่งคาขอหรือรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากคาขอเดิมไปยังสานักงบประมาณภายในวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการเบิ กจ่ายเงิ นงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่า ยตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๑ รายการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น จานวน ๓๗๕,๗๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๖๐,๙๑๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๙.๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘ จานวน ๒๓,๗๕๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๓
๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๓๕๑,๘๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๗,๙๐๙ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๕๖.๓ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๙,๐๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๖
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้วให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หากไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้เงินงบประมาณดังกล่าวพับไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการเบิ กจ่ายเงิ นงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่า ยตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๑ รายการ งบประมาณ
จานวน ๓๗๕,๗๐๘ ล้านบาท และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๗,๙๑๗ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
๓๘๓,๖๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๙๓,๖๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๖.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน
๓๒,๗๓๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๕
๓๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๓๕๑,๘๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๗,๘๘๐ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๖๑.๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๙,๙๗๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๗
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยให้ขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สาหรับรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ตามหลักเกณฑ์
๒.๑ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัย
๒.๒ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
งบกลาง รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
๒.๓ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๒.๔ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รายการค่าใช้จ่ายที่จะลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันทาการสุดท้าย
ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๒.๕ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดาเนินการเอง
ให้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ รายการตามข้อ ๒.๑-๒.๓ ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ได้ถึงวันทาการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และรายการตามข้อ ๒.๔-๒.๕ ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ได้ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สาหรับรายการที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เงินงบประมาณนั้นพับไป และ
มอบให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้น สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเช่นเดียวกับกรณีตามข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันภายหลังเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ สาหรับรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงานโครงการใดไม่เข้าหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๒ แต่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ ก็ให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นรายกรณีไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวในวาระที่ ๒-๓ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้รัฐบาลรับไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔

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

๑.๑.๑ รายจ่ายประจา ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน
จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดาเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑
สาหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้คานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้จัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
๑.๑.๒ รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะต้องมีความพร้อม
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องพิจารณาให้มีความพร้อม
เกี่ยวกับข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่ /พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดาเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
๑.๑.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)
โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒
และรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ จะต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว
๑.๒ เมื่อสานักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นแล้ว ให้เร่งดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ดาเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยัง
สานักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนดไว้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามวันทาการ
นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดผลผลิตและตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จา่ ยงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อสานักงบประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินการของแผนงาน/โครงการเป็นรายเดือน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป
๑.๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกากับดูแลหน่วยงาน
ในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด
๑.๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
๑.๖ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และการกระตุ้นเศรษฐกิจ เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดาเนินการ ยกเว้นรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่กากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาและส่งให้สานักงบประมาณพิจารณา
เห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้สานักงบประมาณรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ มีการตั้งวงเงินรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพิ่มขึ้นจาก ๘๘,๘๒๓.๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๔๕ ของวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘) เป็น ๑๐๓,๕๔๕.๘๐๐ ล้านบาท
(ร้อยละ ๓.๘๑ ของวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙) โดยที่การใช้จ่ายจากรายจ่ายงบกลาง มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวดและเฉพาะเจาะจง
ซึ่งอาจส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาไม่นารายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็นรวมไว้ในการตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๓๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๒,๘๖๒,๗๓๔ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
และเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๐๐,๒๐๙ ล้านบาท
ตามที่สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๑๘
กันยายน ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๓๕๐ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียน
ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิม่ ขึ้นจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๓๙,๖๑๖ ล้านบาท ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สานักงบประมาณเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ทั้งในส่วนของรายจ่ายประจา และรายจ่ายลงทุน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติมว่า ยังมีโครงการของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมจานวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งมีวงเงินลงทุนประมาณ ๑๒๗,๕๐๑ ล้านบาท
ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเหล่านั้นแล้ว จะมีผลทาให้กรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ร้อยละ ๑๖ ซึ่งสูงกว่ากรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๒.๑ รับทราบประมาณการงบทาการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่คาดว่าจะมีกาไรสุทธิประมาณ ๗๕,๐๗๙
ล้านบาท และรับทราบประมาณการแนวโน้มการดาเนินงานช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของรัฐวิสาหกิจที่คาดว่าผลประกอบการจะมี
กาไรสุทธิรวม ๒๙๕,๑๘๖ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๙๘,๓๙๕ ล้านบาท และการเบิกจ่ายลงทุนรวม ๒,๕๐๙,๗๓๖ ล้านบาท
หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๘๓๖,๕๗๙ ล้านบาท
๒.๒ เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงินดาเนินการ จานวน
๑,๔๘๒,๑๑๒ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน ๕๙๓,๑๖๗ ล้านบาท ประกอบด้วย
๒.๒.๑ กรอบการลงทุน สาหรับงานตามภารกิจ ปกติและโครงการต่อเนื่องวงเงินดาเนิน การ จานวน
๑,๑๘๒,๑๑๒ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน ๕๓๓,๑๖๗ ล้านบาท
๒.๒.๒ กรอบการลงทุนสาหรับการเพิ่มเติมระหว่างปีวงเงินดาเนินการ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และ
วงเงินเบิกจ่ายลงทุน จานวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท สาหรับรองรับโครงการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี และ
งบลงทุนปกติที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความจาเป็นระหว่างปี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ
สาหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรให้ดาเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว
ทั้งนี้ กาหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน
๒.๓ เห็นควรมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมงบลงทุนระหว่างปี ในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติ และโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบ
ต่อสาระสาคัญและกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วแทนคณะรัฐมนตรี เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖

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

๒.๔ เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ใช้แหล่งเงินดาเนินงานจากเงินงบประมาณ ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ
๒.๕ เห็นควรให้รัฐวิสาหกิจรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวง
เจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวงและระดับองค์กร ไปพิจารณาดาเนินการ รวมทั้งให้รายงานผลการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการดาเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณเกี่ยวกับการพิจารณากรอบและงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ควรคานึงถึงความสามารถ
ในการเบิกจ่ายลงทุนในอดีต ความพร้อม และประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย ส่วนโครงการตามแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ที่มีความพร้อมในการดาเนินการและยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เห็นควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ
เร่งนาเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่กากับ
ดูแล และคณะกรรมการของแต่ละรัฐวิสาหกิจให้ความสาคัญในการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
สาหรับกรณีมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
งบลงทุนระหว่างปี รวมทั้งให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติที่เป็นข้อจากัดในการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน
ของประเทศ ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกรมสรรพากรไปในคราวเดียวกัน
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและสับสนในทางปฏิบัติ การกาหนดเพดานและระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน การกาหนด
หน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการติดตามและประเมินผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการส่งเสริม
การลงทุน รวมถึงรายจ่ายทางภาษี (Tax expenditure) รวมทั้งการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เป็นผู้ดาเนินการศูนย์บริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จของประเทศไทย (National One Stop Service) ไว้ในกฎหมายส่งเสริม
การลงทุนด้วย นอกจากนี้ การใช้อานาจตามมาตรา ๒๐ ใหม่ ของพระราชบัญญัติฯ ที่ให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนด
เงื่อนไขให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องปฏิบัติตามนั้น เงื่อนไขที่จะกาหนดต้องไม่ขัดต่อข้อบทเรื่อง PPPs ของความตกลงเขตการค้าเสรี
ที่ไทยเป็นภาคี อยู่ หรื อขั ดต่ อท่า ทีข องไทยสาหรับ ความตกลงที่ อยู่ ระหว่า งการเจรจา ไปประกอบการพิจารณาด้ วย แล้ วส่ ง
ร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การลงเงินทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอของกระทรวงการคลังในครั้งนี้เป็นการ
ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินเพื่อใช้ในการลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนเนื่องจากจะมีการประชุมผู้เจรจาหลักในการจัดตั้ง
ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ในวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า
๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทนา
ในการจัดตั้งกลุ่มออกเสียง (constituency) ในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย จึงเห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบ
กรอบวงเงินสาหรับการลงเงินทุนในครั้งนี้ตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรรตามขนาดเศรษฐกิจแบบเต็มจานวน (ร้อยละ ๑๐๐) โดยภาระ
งบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
๒. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ก่อตั้งของประเทศไทยในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย) ที่กาหนดว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้ง
ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทยแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียที่ลงนามแล้ว
ต่อไปอย่างเคร่งครัดด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร็วต่อไปด้วย

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสารจากเดิมตรวจนับเฉพาะข้าวเปลือก
เพื่อดูดซับผลผลิต เป้าหมายเก็บสต็อก ๓ ล้านบาท เป็นระยะเวลา ๒-๖ เดือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ส่วนงบประมาณดาเนินการ จานวน ๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ ๓ จานวน ๓๘๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการกากับดูแลและประเมินโครงการของ
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและกรมการค้าภายใน ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงพาณิชย์
ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือของโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้น ที่กรมการค้าภายใน
เบิกจ่ายแทนสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และได้เสนอขอขยายระยะเวลาเพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไ ม่มีหนี้ผูกพันแล้ว
จานวน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยหักภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามโครงการ ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ในโอกาสแรกก่อน สาหรับ
ส่วนที่เหลือหากไม่เพียงพอหรือมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงิ นสารองจ่า ยเพื่ อกรณีฉุ กเฉิ นหรื อจ าเป็ น ทั้ งนี้ ให้ กระทรวงพาณิชย์จัด ทารายละเอียดและ
แผนการใช้จ่ ายเงิ นงบกลางเพื่อขอรั บการจั ดสรรงบประมาณกับส านั กงบประมาณตามขั้ นตอนต่ อไป ตามความเห็นของส านั ก
งบประมาณ
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนเป้าหมายของโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และติดตามประเมินผล
การดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ เกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการฯ ควรมีกลไกการป้องกันมิให้เกิดการกักตุนสต็อกและบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งจะทาให้ผิดวัตถุประสงค์ในการดาเนิน
โครงการฯ และควรพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีความเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
รวมทั้งมีแนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
ระยะเวลาการรับซื้อผลผลิตของโครงการฯ ควรจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ผลิตผลข้าวนาปีออกสู่ท้องตลาด คือ ประมาณสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
กาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะเกษตรกรที่สาคัญ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) มาตรการในการจัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตาบล (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) นั้น ให้สานักงบประมาณดาเนินการตรวจสอบความซ้าซ้อน
ระหว่างข้อเสนอโครงการภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบลกับโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมาตรการในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อพิจารณา
จัดหาวงเงินงบประมาณรองรับหากมีความจาเป็นต้องใช้เพิ่มเติม

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลกระทบและแนวทางพื้นฟูการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลกระทบและแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลกระทบหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศ ประเทศในแถบเอเชีย
ได้มีการยกเลิกการจองแพ็คเกจนาเที่ยวและยกเลิกการบินมาไทยในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๘ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม ส่วนการจองบัตรโดยสารเครื่องบินทั่วโลกเฉพาะเที่ยวบินประจาที่รวบรวมโดยระบบ Forwardkeys
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พบว่า มีการยกเลิกการจองตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไปประมาณครึ่งหนึ่ง
ของยอดจองทั้งหมด สาหรับตลาดคนไทย ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงเดินทางท่องเที่ยวเป็นปกติ ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพฯ
เท่านั้น ที่อาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
๒. แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยตลาดต่างประเทศ ได้เน้นประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์และสอดแทรกภาพข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับคนไทยและประเทศไทยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและในพื้นที่ตลาด การสร้าง
กระแสและเสริมบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว เร่งจัดทาแคมเปญโฆษณาและโลโก้ “Amazing Thailand” ตัวใหม่ พร้อมทั้งจัดมหกรรม
งานประเพณีแห่งความสุข (Mega event) เสริมบรรยากาศที่เข้าสู่ภาวะปกติ ชักชวนให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย รวมทั้งการกระตุ้น
ตลาดการท่องเที่ยว โดยเน้นเฉพาะตลาดต่างประเทศที่เป็นตลาดหลักระยะใกล้ และเปิดตัวการใช้โลโก้ใหม่และแคมเปญโฆษณาใหม่
ภายใต้แนวคิด “Discover Amazing Stories” เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ “วิถีไทย” ในส่วนของตลาดในประเทศ จะเรียกขวัญและกาลังใจ
ของคนไทยกลับมา โดยจัดกิจกรรม “กรุงเทพฯ เดิน (เท้า) เที่ยว” การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านรายการโทรทัศน์/รายการวิทยุ
และเน้นโฆษณาเพื่อสร้างกระแสและเสริมสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวให้คนไทยกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยจัดทาแคมเปญโฆษณา
“กอดเมืองไทย ให้หายเหนื่อย” เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดมหกรรมเรือสาราญและมารีน่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติโครงการจัดมหกรรมเรือสาราญและมารีน่าเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่า
ของอาเซียน (Thailand : Marina Hub of ASEAN) ในกรอบวงเงิน จานวน ๑๕ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๑.๒ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมเรือสาราญและมารีน่า และคณะอนุกรรมการสาขา
ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตามหน้าที่ที่กาหนด
๓๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชน/
ระชาชน
ชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน ส่วนการจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
ที่มีวงเงินจัดจ้างเกินกว่า ๕ ล้านบาทขึ้นไป จะต้องรายงานให้ คตร.
คตร ทราบก่อนดําเนินการจัดจ้าง และให้ คตร.
คตร รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี สําหรับงบประมาณการดําเนินโครงการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า ควรสนั
ควรสนับสนุนตามที่ใช้จ่ายจริง โดยใช้
งบประมาณจากเงินรายได้จากการจัดงานและงบประมาณการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ทั้งนี้ การดําเนินการ
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ จะต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลดําเนินการโดยกองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
พ ๒๕๕๘ จํานวน
๑. เห็นชอบให้กองทัพบกดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ.
๑๖๔ โครงการ ในลักษณะของงานดําเนินการเอง
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๔๑๖,๘๘๒
๘๘๒,๓๐๐ บาท เพื่อดําเนินการตามข้อ ๑ และให้กองทัพบกจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง
และขอทําความตกลงกั
กลงกับสํานักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตรงต่อไป
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื
เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณ
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ดําเนินการโดยกองทัพบก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ํา ตามข้อเสนอของกองทัพบก จํานวน ๓ โครงการวงเงิน ๑๒๑,๘๖๒,๒๐๐ บาท
โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย (๑) โครงการขุดลอก
คลอง/บ่บ่อน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วงเงิน ๓๗,๘๓๗,๐๐๐ บาท (๒) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา/ลําห้วย อําเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน ๒๒,๗๖๐,๐๐๐
๐๐๐ บาท และ (๓) โครงการคันดินกั้นน้ํา งานก่อสร้างประตูระบายน้ํา ในพื้นที่หนองหาน
อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วงเงิน ๖๑,๒๖๕,๒๐๐ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและกองทัพบกรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรเร่งรัดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อสามารถเก็บน้ํา
ไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป รวมทั้งเร่งรัดการดําเนินการเพื่อให้
อให้โครงการเกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย
สําหรับประชาชน และพื้นที่โดยรอบโครงการ รวมถึงการดําเนินการให้กระทําด้วยความโปร่งใสอยู่ในกรอบเวลาที่กําหนด และ
พร้อมรับการตรวจสอบจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่ช่วงประสบภัยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘))
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตั ิ
ด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่ช่วงประสบภัยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) รวม ๕ ภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๔๐

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

ภัยฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืชระบาด และโรคพืชระบาด ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด เกษตรกร ๖๑,๗๒๒ ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น
๖๘๑,๕๘๒,๓๘๒ บาท (ด้านพืช เกษตรกรจานวน ๕๙,๔๗๙ ราย วงเงิน ๖๗๓,๑๑๒,๗๘๙ บาท ด้านประมง เกษตรกรจานวน
๒,๒๒๙ ราย วงเงิน ๘,๔๔๒,๑๙๓ บาท ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรจานวน ๑๔ ราย วงเงิน ๒๗,๔๐๐ บาท) โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสานักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็นคาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) พร้อมสาเนาส่ง ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรเร่งรัดดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วงประสบภัยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗)] โดยเคร่งครัด และ
ควรพิจารณาแนวทางเพื่อส่งเสริมและขยายผลระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรให้ครอบคลุมถึงภัยพิบัติและผลผลิตทางการ
เกษตรทุกประเภท รวมทั้งให้มีการตรวจสอบของภาคประชาชนโดยปิดประกาศในที่ว่าการตาบลและหมู่บ้านที่ประสบภัยพิบัติ และ
การดาเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น ตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ให้แล้วเสร็จ
โดยด่วน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้าและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานการณ์น้า สถานการณ์การปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๘ และคาดการณ์พื้นที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/
๕๙ จานวน ๘ มาตรการ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (๒) การชะลอ
หรือขยายระยะเวลาการชาระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (๓) การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (๔) การเสนอ
โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (๕) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า (๖) การเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
(๗) การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ (๘) การสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
โดยให้พิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับการปรับพฤติกรรม การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ของเกษตรกร และต้องให้
ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางการส่งน้าโดยใช้ระบบท่อน้าปิดเพื่อให้ส ามารถควบคุมปริมาณ
การปล่อยน้าได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการ
นอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ให้ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์จัดทาแผนรองรับด้านการตลาดของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากภาวะฝนตกหนัก)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชน
ที่ประสบภัยในช่วงระยะเวลา ๒-๓ วันที่ผ่านมา ซึ่งได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมทั้ง
มีน้าป่าไหลหลาก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจานวนมาก ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอ
๔๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) จังหวัดจันทบุรี จานวน ๒ สัญญา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รายการจ้างก่อสร้างขุดคลองผันน้า สถานีสูบน้า และประตูระบายน้า พร้อมอาคาร
ประกอบ สัญญาที่ ๑ จากวงเงินค่างานตามสัญญา ๙๗๒,๕๓๓,๙๓๑.๕๐ บาท เป็นวงเงิน ๑,๐๕๗,๘๔๐,๐๘๘.๕๐ บาท และขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙
๑.๒ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รายการจ้างก่อสร้างขุดคลองผันน้า สถานีสูบน้า ประตูระบายน้า และอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ ๒ จากวงเงินค่างานตามสัญญา ๙๖๘,๙๗๔,๙๖๘.๔๑ บาท เป็นวงเงิน ๑,๐๘๒,๙๗๐,๓๕๘.๐๐ บาท
และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙
๒. สาหรับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าว จานวน ๘๕,๓๐๖,๑๕๗ บาท และจานวน ๑๑๓,๙๙๕,๓๘๙.๕๙ บาท
ตามลาดับ นั้น เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสานักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณ
รองรับไว้แล้ว ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ (โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้าในลุ่มน้า
ชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน และโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักน้าในลาน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอขออนุมัติให้ดาเนินโครงการสร้างที่เก็บน้าที่สามารถดาเนินการได้ทันที
ในการเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงิน ๗๒๑,๖๙๓,๘๐๐ บาท เพื่อดาเนินโครงการ จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้าในลุ่มน้าชายแดนระหว่างประเทศระยะเร่งด่วน งบประมาณ ๖๐๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อก่อสร้างแก้มลิงที่มีความพร้อม จานวน ๓๐ แห่ง โดยมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าในลาน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ ๑๑๗,๑๙๓,๘๐๐ บาท
เพื่อก่อสร้างฝายกระสอบทรายชั่วคราวในพื้นที่ลาน้าขนาดเล็กที่มีศักยภาพ จานวน ๕๒๖ แห่ง โดยมอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เร่งดาเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นฤดูฝน รวมทั้งรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มอบหมายให้ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน การใช้งบประมาณให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนของการไฟฟ้านครหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดาเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนของ กฟน. ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม จานวน ๓๙ เส้นทาง
เป็นระยะทาง ๑๒๗.๓ กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน ๔๘,๗๑๗.๒ ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยใช้เงินกู้เพื่อลงทุน จานวน ๓๙,๑๐๐ ล้านบาท
และเงินรายได้ของ กฟน. จานวน ๙,๖๑๗.๒ ล้านบาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒

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

๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟน. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน สานักงบประมาณ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานและคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับแนวทางการระดมทุนและการให้ความสาคัญในการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนของแผนงานฯ การแต่งตัง้
คณะทางานเพื่อทาหน้าที่ในการวางแผน กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และประเมินผลการดาเนินงาน การกาหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบูรณาการเทคโนโลยี
การบริหารจัดการด้านระบบจาหน่าย (Distribution Management System : DMS) เข้ากับโครงการนี้ การจัดลาดับความสาคัญ
และความพร้อมของเส้นทางที่จะดาเนินการ การบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการอย่างรอบคอบ การตรวจสอบและ
ติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่าเสมอ การประชาสัมพันธ์ถึงแผนการดาเนินงาน ตลอดจนประโยชน์โดยรวมที่ภาคเอกชนและประชาชน
จะได้รับ การประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน การบูรณาการในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อภาระค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บจากประชาชนในอนาคต การศึกษาแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และประเมินระดับ
ขีดความสามารถในการรองรับความต้องการไฟฟ้าทั้งในด้านเทคนิคและด้านกายภาพเพื่อประกอบการจัดลาดับความสาคัญของแต่ละ
พื้นที่ การกากับดูแลและควบคุมต้นทุนการดาเนินแผนงานฯ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคทั้งของภาครัฐ
และเอกชนในการบู รณาการการดาเนิ นงานน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่ อแก้ ไ ขปัญหาความล่าช้าของแผนงานฯ
การประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่ได้ดาเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงานฯ การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อบริหารจัดการแผนงานฯ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการจัดทา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environment Examination : IEE) เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนพัฒนาสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ในภาพรวม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ เป็นต้น ในกรอบเวลา ๕ ปี แล้วจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ที่จะดาเนินการในแต่ละปี เพื่อให้การดาเนินการเป็นเอกภาพ ไม่เกิดความซ้าซ้อน และสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการพิจารณารายงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากาลังการผลิตไฟฟ้าสารองที่สูงเกินความจาเป็นและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากาลังการผลิตไฟฟ้าสารอง
ที่สูงเกินความจาเป็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้หารือ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค) แล้ว มีความเห็นว่า กรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
กาลังการผลิตไฟฟ้าสารองที่สูงเกินความจาเป็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน ของคณะกรรมาธิการฯ มีหลักการที่
สอดคล้องกับแนวทางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และแจ้งให้สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ รวม ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) การขอเลื่อนวันกาหนด
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ SCOD โครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
การเกษตร (๒) มาตรการพิเศษส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อาเภอ
ในจังหวัดสงขลา (๓) การเพิ่มสัดส่วนน้ามันปาล์มดิบผสมกับน้ามันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ จากร้อยละ ๑๐ เป็นไม่เกิน
ร้อยละ ๒๓ (๔) การทบทวนหลักเกณฑ์การกาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี ๒๕๕๘ (๕) ข้อเสนอให้โครงการห้วยลาพันใหญ่
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเซเสด และ (๖) การขยายระบบการขนส่ง
น้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กับบริษัท Shell Eastern
Trading (PTE) LTD และบริษัท BP Singapore PTE. Limited โดยให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้
๔๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

หากจาเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อความในร่างสัญญาดังกล่ าวที่ไม่ใช่สาระสาคัญให้บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) สามารถปรับปรุง
ข้อความได้โดยไม่ต้องนากลับมาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีอีก
๓. โดยที่เรื่อง (๑) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) เป็นเรื่องที่จะต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (๒) การยกเลิกสิทธิพิเศษของบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ในการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าต่อไป
๔. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
(VSPP) ควรมีมาตรการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงไฟฟ้าที่รัดกุม การเพิ่มสัดส่วนน้ามันปาล์มดิบผสมกับน้ามั นเตาเพื่อผลิตไฟฟ้า
ที่โรงไฟฟ้ากระบี่จากร้อยละ ๑๐ เป็นไม่เกินร้อยละ ๒๓ ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขยายระบบส่งน้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรพิจารณา
ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่กาหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนดาเนินโครงการต่อไป
และการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ควรพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรับซื้อไฟฟ้าที่คานึงถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ อาทิ แนวโน้มความต้องการไฟฟ้า ผลกระทบต่อประสิทธิภาพแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
(Base Load) ในพื้นที่ และขีดความสามารถของระบบไฟฟ้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า เพื่อให้
การกาหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความโปร่งใสและเป็นธรรมสาหรับผู้ประกอบกิจการ
พลังงานทุกราย ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization - ICAO)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบโดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO) ที่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อ
ความปลอดภัย (Significant Safety Concern-SSC) ด้านกระบวนการออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ และกระบวนการรับรอง
การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ และข้อบกพร่องอื่น ๆ ซึ่งกระทรวงคมนาคม (กรมการบินพลเรือน) ได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit ProgrammeUSOAP) โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เช่น การปรับปรุงกระบวนการรับรองการขนส่งสินค้าอันตราย การเตรียมการ
ด้านกฎระเบียบเพื่อการรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่ การรายงาน
แผนการแก้ไขต่อสานักบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FAA) ส่วนประเด็นที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เช่น การขอรับ
การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศใหม่จากต่างประเทศ การรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศระหว่าง
ประเทศใหม่ (ดาเนินการแล้ว ๓ สายการบิน จาก ๒๘ สายการบิน) การเข้ารับการตรวจสอบจากองค์การกากับดูแลความปลอดภัย
ด้านการบินประชาคมยุโรป (EASA) และ ICAO และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินของประเทศไทย (อยู่ระหว่างขั้นตอน
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) สาหรับกาหนดเวลาที่จะสามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานของ ICAO จะขึ้นอยู่กับกระบวนการ
รับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศระหว่างประเทศใหม่ว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จได้เมื่อใด

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ได้ดาเนินการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง ๖ แห่ง ดังนี้
๑. ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ สาหรับรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ
ปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบิน ซึ่งจะทาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๘.๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๓๐ ล้านคนต่อปี
คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ รวมทั้งจะเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่คาดว่ าจะแล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๖๒
๒. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (๑) ได้ดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับ
ผู้โดยสารจาก ๔๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ และ (๒) ได้ดาเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ ๓
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบินในชั่วโมงเร่งด่วนเป็น ๙๔ เที่ยวบินต่อชั่วโมง คาดว่าจะดาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓
๓. ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับ
ผู้โดยสารจากเดิม ๖.๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙
๔. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องโถงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ และ
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ คาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี ๒๕๖๑ และในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕ จะดาเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม ๘ ล้านคนต่อปี เป็น ๑๕ ล้านคนต่อปี
๕. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ปรับปรุงระบบถนนช่องทางเข้าออกท่าอากาศยาน
และแยกพื้นที่สาหรับการทางานของเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๖๐
๖. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้ดาเนินการก่อสร้างลานจอดอากาศยาน เพิ่มเติม ๓ หลุมจอด ทาให้มี
หลุมจอดอากาศยานรวม ๘ หลุมจอด ปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด ติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ๑ หลุมจอด และก่อสร้าง
หลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ ๓ หลุมจอด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงคมนาคม (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด รวมถึง
การบริหารและการประกอบการ โดยใช้งบประมาณลงทุนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วงเงินรวม ๒,๙๔๔.๙๓ ล้านบาท
๒. ให้ ก ระทรวงคมนาคม (การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย) รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔ (เรื่อง การกาหนดอัตราค่าภาระขั้นสูง
และขั้นต่าของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ) โดยการกาหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรพิจารณา
กาหนดส่วนแบ่งจากอัตราค่าภาระสาหรับการจ้างเอกชนให้มีความเหมาะสม โดยภาครัฐไม่เสียประโยชน์ และควรกากับ ดูแล
ให้การลงทุนเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของรัฐบาล เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย และเสร็จภายในเวลาที่กาหนด รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคม
กากับดูแลและกาชับให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดทาสัญญาจ้างเหมาบริการกับเอกชน โดยที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม รวมถึงพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างเหมาให้มีความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระแก่รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ ที่มีวงเงิน
ปรับลดลง ๑๓๒,๓๖๕.๘๗ ล้านบาท จากเดิม ๑,๕๙๗,๕๖๖.๓๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๖๕,๒๐๐.๔๓ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อ และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อดาเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๓
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของ
การกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงครั้งที่ ๓ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนิ นการได้
ตามความเหมาะสมและจาเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ มีการปรับลดวงเงินลง
เป็นจานวนมาก เนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากความล่าช้าของการดาเนินงาน จึงควรมีการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานสามารถกู้เงิน
ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนการดาเนินงานและระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่งผลต่อการขยายตัวโดยรวมของระบบเศรษฐกิจ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ
ดังนี้
๑.๑ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย ๓ แผนย่อย วงเงิน
รวม ๑,๕๙๑,๖๖๔.๖๓ ล้านบาท ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๕๖๓,๙๒๖.๘๘ ล้านบาท แผนการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน
๙๐๔,๖๒๓.๒๑ ล้านบาท และแผนการบริหารความเสี่ ยง วงเงิน ๑๒๓,๑๑๔.๕๔ ล้านบาท และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๐๔,๘๒๓.๙๘ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๓๑,๖๘๑.๖๐ ล้านบาท
๑.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
และการค้าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กรอบวงเงินของ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินตราต่างประเทศสาหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของ
กรมทางหลวง จานวน ๒ สายทาง ได้แก่ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในวงเงิน ๒๑,๗๓๖ ล้านบาท
และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออานวยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลัง
สามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้ต่างประเทศได้ตามนัยมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖

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

๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่ งชาติที่ เห็ นสมควรให้ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องเร่ งรัดการด าเนิ นโครงการที่ กาหนดไว้ ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินกู้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และหากมีการปรับเปลี่ยนแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ระหว่างปี ให้พิจารณาโครงการที่มีความพร้อมสามารถดาเนินการได้จริง และนาผลการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านมาประกอบการปรับแผนฯ
เพื่อไม่ให้วงเงินกู้มีจานวนมากเกินความจาเป็น รวมทั้งในการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปี ควรยึดตามกรอบแนวทาง
แผนเงินกู้ ๓ ปี ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบวางแผนการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ และเป็นแนวทางในการพิจารณาและ
จัดลาดับความส าคัญของโครงการที่จะขอใช้เ งินกู้ตามแผนในแต่ละปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด และกาชับ ให้หน่วยงานที่ มี
ความจาเป็นต้องการก่อหนี้ใหม่หรือปรับโครงสร้างหนี้ พิจารณาการกาหนดกรอบวงเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดาเนินการ
โครงการและแผนงานภาครัฐ และการวางแผนบริหารหนี้สาธารณะของประเทศเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
๓. ในการเสนอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งต่อไป มอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสังเกตให้มีการร่วมลงทุน
จากภาคเอกชนเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของภาครัฐในระยะยาว เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ กาญจนบุรี และโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -สระบุรี นครราชสีมา ของกรมทางหลวง เป็นต้น
รวมทั้งพิจารณาทบทวนการจัดทาประมาณการหนี้สาธารณะและสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเท ศ
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวโน้มของหนี้ในอนาคต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนาไปชาระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อนาไปชาระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔,๙๕๑.๗๑๒ ล้านบาท ประกอบด้วยค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๓,๑๙๓.๖๙๒ ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม
จานวน ๑,๗๕๘.๐๒๐ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียด
ต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการขอบรรจุแผนการกู้เงินไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เห็นว่า ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ไม่ควรอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอีก โดยเห็นควรให้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อชดเชยภาระดังกล่าวโดยตรง และควรให้ความสาคัญเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมจากองค์กร
ที่มีผลประกอบการขาดทุนเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการกาหนดกฎเกณฑ์
ไว้ให้ชัดเจนในรัฐบาลนี้เพื่อป้องกันการบริหารที่อ่อนแอและการประพฤติมิชอบ ในขณะเดียวกันก็จะต้องกากับให้ ขสมก. จัดทา
แผนการดาเนินงานที่ชัดเจนและมีการบูรณาการในการทางานอย่างเป็นระบบ และในปีต่อไปหาก ขสมก. มีส่วนต่างระหว่างรายจ่าย
มากกว่ารายรับ หรือมีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานที่จาเป็นต้องขอกู้เงิน เช่น ค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม ให้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสานักงบประมาณเพื่อนามาให้ ขสมก. ใช้ในการดาเนินการตามภารกิจ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๔๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยทีจ่ ะครบกาหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต้นเงินกู้
ที่ครบกาหนด จานวน ๑๓,๐๔๖.๕๐๐ ล้านบาท (ยกเว้นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร NGV วงเงิน
๑๗๘.๔๘๕ ล้านบาท) และกู้เงินเพื่อชาระดอกเบี้ย จานวน ๓,๕๓๓.๗๒๓ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้
รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐที่เห็นควรพิจารณาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการ จัดทาแผนฟื้นฟูเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยไม่ให้มีผลการดาเนินงาน
ที่ขาดทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งการลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้มีน้อยที่สุดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การดาเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
และความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นควรให้ความสาคัญเรื่องประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมจากองค์กรที่มีผลประกอบการขาดทุนเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่สามารถเลี้ยง
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการกาหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้ชัดเจนในรัฐบาลนี้ เพื่อป้องกันการบริหารที่อ่อนแอและ
การประพฤติมิชอบ ในขณะเดียวกันก็จะต้องกากับให้ ขสมก. จัดทาแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนและมีการบูรณาการในการทางาน
อย่างเป็นระบบ และเห็นควรเร่งรัดพิจารณาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดจน
มาตรการในการบริหารจัดการหนี้ของ ขสมก. โดยเร็ว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เพิ่มรายได้จากการบริการ และแก้ไข
ปัญหาด้านฐานะทางการเงินของ ขสมก. ในระยะยาว เพื่อลดภาระหนี้สินที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบและเห็นชอบผลการพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งกากับและติดตามการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีการดาเนินการซ่อมบารุง
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และจัดหาขบวนรถไฟสาหรับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ ๑ ช่วงพญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งเร่งศึกษาและเริ่มดาเนินโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ส่วนต่อขยายระยะที่ ๓ สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา โดยเร็ว และให้นาเสนอแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐบาลต่อไป
ตลอดจนกากับและติดตามการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ NGV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
๑.๒ รับทราบกรอบแนวทางในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐ พ.ศ. .... ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๑.๓ รับทราบและเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุน และกากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๑.๔ รับทราบและเห็นชอบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาโครงการ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เข้าข่ายเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ และการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณหรือเงินกู้
ของรัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเร่งดาเนินการในเรื่อง สิทธิประโยชน์ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเงินบริจาค
เพื่อประโยชน์สาธารณะของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนมีการเปิดเผยและปรับปรุง
ข้อมูลใน website ให้เป็นปัจจุบันภายใน ๑ เดือน
๒. ให้ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลั ง (ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ) และส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสานัก
งบประมาณ เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟ (Airport Rail Link) ควรคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว โดยให้ มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมครอบคลุมรอบด้าน ส่วนการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเพื่อกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นบริษัทมหาชนจากัด ตามร่างพระราชบัญญัติการกากับดู แลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘

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

พ.ศ. .... ควรมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ อานาจในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ดาเนินการแผนการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเปิดตลาดนาเข้านมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการเปิดตลาดนาเข้านมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
โดยได้จัดสรรโควตานาเข้านมผงขาดมันเนยไปแล้ว ๒ งวด แบ่งเป็น งวดที่ ๑ มีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จานวน ๘ ราย ปริมาณ
๓,๐๙๘.๖๓ ตัน และงวดที่ ๒ จานวน ๑๗ ราย ปริมาณ ๙,๑๐๗.๐๐ ตัน ทั้งนี้ การนาเข้าสินค้านมผงขาดมันเนยในส่วนโควตาเพิ่มเติม
ปี ๒๕๕๘ จากยอดจัดสรร งวดที่ ๑ จานวน ๓,๐๙๘.๖๓ ตัน มีการนาเข้าแล้ว ปริมาณ ๖๒๒.๐๒๕ ตัน มูลค่า ๕๔,๙๕๒,๔๘๘.๔๘๙ บาท
คิดเป็นมูลค่าราคานาเข้า ๘๘.๓๔ บาท/กิโลกรัม หากคิดเป็นราคานมคืนรูปเพื่อเปรียบเทียบกับราคาน้านมดิบในประเทศ จะอยู่ที่
ประมาณ ๑๑ บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ราคาน้านมดิบในประเทศปัจจุบัน ๑๙ บาท/กิโลกรัม แต่จากมาตรการควบคุมและหลักเกณฑ์
การจัดสรรโควตาส่วนเพิ่มเติมซึ่งผู้ประกอบการต้องรับซื้อน้านมดิบตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : MOU)
ที่ทาไว้กับเกษตรกร จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาน้านมดิบในประเทศแต่อย่างใด
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการประเมินผลการดาเนินงานก่อนสิ้นสุดการนาเข้าในปี ๒๕๕๘ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นการขอโควตาเพิ่มเติมตั้งแต่ต้นปีเป็นครั้งแรก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการขอเปิดตลาดนาเข้านมผงขาดมันเนยเพิ่มเติมในปีต่อไป ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ระดับ
๑๕๓.๑ ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (๑๗๑.๙) ร้อยละ ๑๐.๙ และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๗ (๑๖๕.๗) ร้อยละ ๗.๖
อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ได้แก่ Hard Disk Drive โทรทัศน์สี ยานยนต์ เครื่องประดับ
เพชรพลอย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น
๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๕.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อุตสาหกรรมสาคัญที่ลดลง อาทิ Hard disk drive (HDD) โทรทัศน์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า ขณะที่
อุตสาหกรรมรถยนต์กลับมาขยายตัว อีกครั้งหลังจากติดลบติดต่อกัน ๓ เดือน การเปิดปิดโรงงาน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ
จานวน ๔๑๐ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒๓.๕ มียอดเงินลงทุนรวมและจานวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๗.๗
และ ๓๐.๕ ตามลาดับ และโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ จานวน ๒๒๘ ราย น้อยกว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ร้อยละ ๙.๕๒ การนาเข้า
ของภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของการนาเข้าเครื่องมือกลและอุตสาหกรรม และเครื่องจักรกล มีมูลค่า ๑,๐๕๒.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หดตัวร้อยละ ๑๗.๔ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริ มาณทั้งหมด
๑๐,๓๐๙.๕ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๐๒
๔๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
(กอช.) เพื่อให้ กอช. เป็นกลไกหลักในลักษณะ Super Board เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔]
๒. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการปรับแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ของ กอช. และเร่งดาเนินการกาหนดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเร็ว

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs
โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ และธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs เฉพาะการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ Refinance
หนี้เดิม วงเงินโครงการรวม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และอนุมัติงบประมาณในการดาเนินโครงการเป็นวงเงินรวมไม่เกิน ๒๐,๐๒๐ ล้านบาท
๑.๒ ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าประกันสินเชื่อโครงการค้าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ ๕ (PGS-5) เดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และอนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การค้าประกันสินเชื่อโครงการ PGS-5 โดยมีวงเงินค้าประกัน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อายุการค้าประกันไม่เกิน ๗ ปี และอนุมัติงบประมาณ
การชดเชยความเสียหาย จานวน ๑๔,๒๕๐ ล้านบาท
๑.๓ เห็นชอบการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกาไรสุทธิตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
จากเดิมร้อยละ ๑๕ และ ๒๐ ของกาไรสุทธิ เป็นร้อยละ ๑๐ ของกาไรสุทธิ เป็นเวลา ๒ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๔ เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
๑.๕ มอบหมายให้กรมสรรพากรดาเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาตรการ ตามข้อ ๑.๓ และ ๑.๔
มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป
๒. ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยงบประมาณ
ที่ใช้ในการดาเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs จานวน ๒๐,๐๒๐ ล้านบาท
ให้ธนาคารออมสินเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีตามความจาเป็นและเหมาะสม สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ PGS-5 ให้ บสย. ขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจาเป็นและเหมาะสม
โดยขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ส่วนการชดเชยค่าประกันชดเชยรายปี ให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้าประกัน
สินเชื่อของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
สานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่สมควร
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ PGS-5 ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพให้มี
ความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเข้าถึงโครงการ PGS-5 อย่างทั่วถึงของผู้ประกอบการ
รายย่อย ตลอดจนการกาหนดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาธุรกิจที่จะร่วมลงทุนและ
เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในการกาหนดวิธีการดาเนินงานของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการ SMEs เพิ่มเติม โดยกาหนดให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้ประกอบกิจการ SMEs
หรือรายงานสรุปยอดสินเชื่อของผู้ประกอบกิจการ SMEs แต่ละรายเพื่อประกอบการเบิกเงินกู้ (ทุนหมุนเวียนและสินเชื่อระยะยาว)
จากธนาคารออมสินได้ และให้มีการตรวจสอบการดาเนินการและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการโดยหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงจากการก่อหนี้ของผู้ประกอบ
กิจการ SMEs เพื่อป้องกันกรณีการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินกันเบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
และขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ [จัดงานแสดงสินค้าสุดยอด
แบรนด์ไทย (Top Thai Brands)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จานวน ๙๐ ล้านบาท ไปตั้งจ่ายในงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย Top Thai Brands” ในประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV)
และจีนตอนใต้ รวม ๗ ครั้ง ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. อนุมัติให้หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสานักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนิน
รายการที่ได้รับการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อไป ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จานวน
๖๗๙,๖๐๔,๓๐๐ บาท ได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะต้องเร่งรัดการดาเนินการและดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ และให้กระทรวงพาณิชย์ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ หากโครงการใดมีความจาเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนการดาเนินการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีแนวทาง
การขับเคลื่อนมาตรการฯ สรุปได้ ดังนี้
๑. ยกระดับตลาดกลาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการตลาดกลางโดยพัฒนาตลาดกลาง
ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น นาไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัว
ขับเคลื่อน
๓. เชื่อมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์ โดยพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และขยายการให้บริการตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๕๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบการดาเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา โครงการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (One Tablet Per Child)
ที่ได้รับความเห็นชอบให้ชะลอการดาเนินการไว้ และได้เสนอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ไปดาเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ทั้งนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ในการดาเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการก่อนดาเนินโครงการ
ต่อไป และขอทาความตกลงโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับสานักงบประมาณ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ) รวมทั้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีดังกล่าวกับกระทรวงการคลังตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และการใช้งบประมาณโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยในส่วนของการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอย่างอื่น ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
(เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS)
๒. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ [เรื่อง ร่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020)] เฉพาะในส่วนที่มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ จานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ
๓. กรณีการยกเว้นการดาเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๙๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป
๔. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรกาหนดดัชนีชี้วัด เป้าประสงค์ และแนวทางการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผน
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดการบูรณาการและส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในทุกภาคส่วน สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน และการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันนั้น ให้ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

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

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบหลักการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๔๐ บาท เพื่อกระทรวงการคลังจะได้บรรจุ
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายในกรอบวงเงินกู้ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินสาหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒)
๑.๒ อนุมัติในหลักการสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม
เพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้สานักงบประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และ/หรือโอนเงินนอกงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกินปีละ ๑๕๒,๔๒๐,๔๓๐ บาท และให้กรมศุลกากร
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ที่เห็นควรมีการจาแนกรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งในด้านจานวน คุณลักษณะ คุณสมบัติการใช้งาน และความสามารถของอุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีการระบุถึงความเชื่อมโยงของระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-ray Container
Inspection System) และระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายและติดตามควบคุมการขนส่งสินค้าผ่านแดนและถ่ายลา (e-Lock, RFID &
GPS System) มีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาโดยดาเนินการในลักษณะการซื้อบริการแบบครบวงจร มีการวางแผนในเรื่อง
การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytic) และกาหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ อีกทั้ง
การดูแลบารุงรักษาข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีการประสานความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เชื่อมต่อ
ระบบตรวจป้ายทะเบียนรถยนต์และระบบควบคุมยานพาหนะผ่านแดนกับกรมการขนส่งทางบกและสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานในระบบหรือพัฒนาต่อยอดจากระบบของหน่วยงานอื่นที่ได้ดาเนินการไว้แล้วเพื่อลด
ความซ้าซ้อนในการดาเนินการ มีรายละเอียดสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของ
การดาเนินการและเพื่อประโยชน์ในการขยายระบบในอนาคต ตลอดจนการกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่กาหนดให้โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ หรือโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและมีวงเงิน
งบประมาณในการจัดหาตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป รวมทั้งให้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการระบบ CCTV ของท่าอากาศยานทั่วประเทศ ระบบ BIOMETRICS และระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากรเข้าด้วยกัน
เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงได้ด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘))

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐
และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS)
ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงเนปยีดอ
ดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และปฏิบับตั ิหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจําแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS Minister) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของประเทศไทยภายใต้แผนงาน GMS รวมทั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
๖ ประเทศ ครั้งที่ ๒๐ (20th GMS Ministerial Conference) ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเนปยีดอ
ดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทยในแผนงาน GMS โดยต่อเนื่องต่อไป
๑.๒ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ
ะเทศลุ่มแม่น้ําโขงให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ
โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ ๒๐ โดยสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ เป็นการทบทวน
ความสําเร็จที่ผ่านมาภายใต้แผนงาน GMS ได้แก่ สาขาคมนาคม สาขาพลังงาน สาขาเกษตร สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาท่องเที่ยว สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาการอํานวยความสะดวกการขนส่งและการค้า รวมทั้งความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค (RIF-IP) ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และหารือถึงแนวทางในการนําแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
สูก่ ารปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื
เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๕๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครังที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติที่ประชุมฯ ตามที่ประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกเสนอ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าดิบที่ใช้ผลิตประปาในพื้นที่เขตเมืองระยองและบ้านฉาง และการจัดทา
เส้นทางสาหรับรถบรรทุกเป็นการเฉพาะ แยกออกจากเส้นทางสัญจรปกติ รวมทั้งผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ได้แก่ สถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี ความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุด
อย่างครบวงจร แผนปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรโดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า และผลการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงบประมาณที่เห็นควรมีการพัฒนาแหล่งน้า
สารองในบริเวณลุ่มน้าคลองทับมา แทนการใช้น้าจากอ่างเก็บน้าคลองใหญ่และอ่างเก็บน้าหนองปลาไหล และพิจารณาการใช้น้า
จากอ่างเก็บน้าคลองระโอกซึ่งอยู่ใกล้แนวท่อสายหลักของการประปาส่วนภูมิภาคตามแนวถนนสุขุมวิท แทนการใช้น้าจากอ่างเก็บน้า
ประแสร์ รวมทั้งเห็นควรเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการกาจัดขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยกาหนดคลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก
ได้แก่ (๑) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์
และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และคลัสเตอร์ดิจิทัล (๒) คลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ (๓) กิจการ
เป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการพั ฒนาคลัสเตอร์ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความสาคัญสูง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ตอ่ ไป
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดนิยามของ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ให้ชัดเจน การกาหนดให้อุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากกว่าอุตสาหกรรม
ทั่วไป การกาหนดพื้นที่ดาเนินการเพิ่มเติมจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาคลั สเตอร์ การกาหนดให้คลัสเตอร์
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นตัวอย่างคลัสเตอร์ใน Super Cluster การกาหนดเกณฑ์หรือแนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้า
ขอรับสิทธิพิเศษ การพัฒนาเมืองแบบ Poly Centric รวมทั้งการพัฒนาระบบน้าและพลังงานใหม่ที่มั่นคงเพื่อรองรับการดาเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ควรมีมาตรการในการจัดการปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
และให้ความสาคัญในลาดับสูงกับมาตรการสนับสนุนด้านการพัฒนาคนและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา และมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพั ฒนาเศรษฐกิจพิเศษกากั บให้กระทรวงอุ ตสาหกรรมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ตามขั้นตอนและอานาจหน้าที่โดยด่วน รวมทั้งให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการให้สิทธิพิเศษในลักษณะเดียวกันนี้กับกิจการใด ๆ ที่อาจจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษในระยะต่อไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

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

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทในสัญญา Pipeline Crossing Agreement และ
สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการระบบเคเบิลใต้นาระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการเฉพาะในสัญญา Pipeline Crossing Agreement ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ส่วนการขอใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ของบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๒ (เรื่อง การท้าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
[เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การท้าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน)]

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ประสิทธิภาพการดาเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ ดังนี
๑.๑ รับทราบประสิทธิภาพการด้าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
จากการติดตามผลการด้าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐยังมีโครงการวิจัยจ้านวนมากที่มีความล่าช้า
ในการรายงานผลการด้าเนินงาน ซึ่งผลการติดตามพบว่าประสิทธิภาพการด้าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มที่ดีขึน
๑.๒ เห็นชอบมาตรการในการเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐที่ยังคงค้างรายงานผลการด้าเนินการวิจัยในระบบบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management System : NRPM) ตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปีปัจจุบัน
โดยหากนักวิจัยในหน่วยงานใดไม่รายงานผลการด้าเนินงานดังกล่าว นักวิจัยผู้นันจะไม่สามารถของบประมาณการวิจยั ในปีงบประมาณถัดไป
๑.๓ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการด้าเนินงานวิจัยในระบบ NRPM เป็นประจ้ารายไตรมาสอย่างเคร่งครัด
เพื่อส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะได้ด้าเนินการประมวลผลความส้าเร็จของการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหาร
งบประมาณวิจัยของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการจัดการน้าผลงานวิจัยมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างสมบูรณ์
๒. ให้ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานวิจัยและการจัดสรรงบประมาณวิจัย ให้หน่วยงานควรมีมาตรการผ่อนปรนในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบโดยตรง
ต่องานวิจัย และมีมาตรการจูงใจเพื่อเพิ่มสัด ส่วนนักวิจัยในหน่วยงานให้มากขึน รวมทังระบบการรายงานผลการด้าเนินการวิจัย
ควรเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนการใช้ข้อมูลในระบบ NRPM เป็นฐานในการประเมินประสิทธิภาพการด้าเนินงาน
วิจัยของหน่วยงานเป็นหลัก ควรมีการพัฒนาระบบให้มีความเสถียรและให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน
รวมทังมีการจ้าแนกโครงการวิจัยที่มีการด้าเนินงานในระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้การติดตามและรายงานผลการด้าเนินการ
วิจัยของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน ให้ความส้าคัญเร่งด่วนกับการติดตามโครงการที่อยู่ในแผนงานวิจัย
เชิงบูรณาการที่ตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีการรวบรวมแผนงานการวิจัยของหน่วยงานในระยะ ๓-๕ ปี เพื่อใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณวิจัยของภาครัฐ ควรบูรณาการแผนการวิจัยตามกลุ่มหัวข้อวิจัยหลักเป็นแผน ๕ ปี
เพื่อใช้ในการเสนองบบูรณาการวิจัยรายปี ควรก้าหนดช่วงระยะเวลาในการให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการวิจัยในระบบ NRPM
เป็นราย ๖ เดือน เพื่อให้การรายงานผลสามารถแสดงความก้าวหน้าของผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนก้าหนดให้หน่วยงาน
ที่ต้องรายงานสถานภาพการด้าเนินการโครงการวิจัยครอบคลุมถึงองค์การมหาชนอื่น ๆ และมีการวัดสถานภาพการด้าเนินงาน
โครงการวิจัยในเชิงคุณภาพของโครงการวิจัยในการน้าไปใช้ประโยชน์ด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
ในอนาคต นอกจากนี ควรมีการรายงานผลประสิทธิภาพการด้าเนินงานการวิจัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการพิจารณาในด้าน
ประสิทธิผลของการวิจัยด้วย และมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีปัญหาความล่าช้าในการรายงานผลการด้าเนินงานวิจัย
เพื่อให้ทราบรายละเอียดของปัญหาและน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางหาทางออกร่วมกัน ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย
๕๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พิจารณาด้าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทังด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้การจัดระบบบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์มีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในระดับสากลได้ โดยให้น้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเสนอ ซึ่งมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับ
การก้าหนดให้นวัตกรรมเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนประเทศ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และก้าหนดให้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานในก้ากับของนายกรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตังสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตังส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอ้านาจหน้าที่ของส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรตัดวัตถุประสงค์ในร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๓) เกี่ยวกับ
การเข้าร่วมทุนโดยมีวงเงินรวมทังสินไม่เกินห้าร้อยล้านบาทต่อโครงการตามวิธีการด้าเนินการที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดออก และตัด
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส้านักงานจัดให้ตามปกติ ตามร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ (๓) (จ) ออก
เพื่อให้การใช้ทุนและทรัพย์สินเป็นไปตามหลักการของการจัดตังองค์การมหาชนที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของรัฐเท่านัน และความเห็น
ของส้านักงบประมาณ ส้านักงาน ก.พ.ร. และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก้าหนด
ขอบเขต เงื่อนไขและวิธีการของนิติบุคคลที่จะจัดตังให้ชัดเจน รวมทังควรแก้ไขวัตถุประสงค์ของส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานกลางซึ่งจะต้องสอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่ นอกจากนี
อ้านาจหน้าที่ในการพัฒนาและสร้างดาวเทียมขึนเองได้ นัน ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาและสร้างระบบดาวเทียมส้ารวจอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ จึงอาจทับซ้อนกับดาวเทียมสื่อสารที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบ ควรก้าหนดแนวทาง
การด้าเนินงานให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเข้าร่วมทุนโดยมีวงเงินรวมทังสินไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อโครงการ
ตามวิธีการด้าเนินการที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด เห็นควรให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์อื่นแก่ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ควรให้ด้าเนินการบนพืนฐานความเหมาะสมและประโยชน์ของประเทศเป็นส้าคัญ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มอบหมายหน่วยงานจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานจัดท้าบัญชีนวัตกรรมไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
ดังนี
๑. มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
๒. มอบหมายส้านักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑ รวมทังจัดท้าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

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

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

๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

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

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (ส่วนขยาย) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา
๒. โครงการศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ ๒ (เพื่อขยายโอกาสใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะ
ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
๔. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู จังหวัดสตูล ของกรมทางหลวงชนบท
๕. การกาหนดประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกาลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป
๖. ขอทบทวนมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
๗. การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
และประกาศกระทรวงฯ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๔ ฉบับ ออกไปอีก ๑ ปี
๘. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม อาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอหัวหินและอาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม อาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
อาเภอหัวหินและอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....
๙. ขอปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๐. โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิ สติกส์ ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายหลังเปิดดาเนินการโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่มเติม
(สืบเนื่องจากการเพิ่มจานวนผู้โดยสารในปีเปิดดาเนินการ) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่ องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการดาเนินการตามประเด็นเรื่องสาคัญ
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘) สรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องที่เป็นหลักการหรือเรื่องทั่วไป
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑-๓ (ตุลาคม ๒๕๕๗มิถุนายน ๒๕๕๘) จานวน ๒๐,๗๒๗.๓๘ ล้านบาท
๑.๒ การเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมระหว่างประเทศ จานวน
๕ ครั้ง และรับผิดชอบการเจรจา/จัดทาความตกลง/บันทึกความเข้าใจ จานวน ๓ รายการ
๑.๓ การจัดทาโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ดาเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
และโปร่งใส และได้ทามาตรการการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเคร่งครัด
๒. เรื่องหรือโครงการที่สาคัญเร่งด่วน
๒.๑ การจัดทาแผนงานการเจรจาหรือจัดทาความตกลงฯ ล่วงหน้า ๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มีแผนงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ จานวน ๑๓ เรื่อง
๒.๒ การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน ได้จัดทาบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การนาร่องการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) และต่อยอด
สู่การผลิตพลังงานทดแทน
๒.๓ การบริหารจัดการน้าในภาพรวมของประเทศ ได้ดาเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหา
การตื้นเขินและเสื่อมสภาพของแหล่งน้าพื้นที่ชุ่มน้าให้คืนสู่ความสมบูรณ์ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าและปัญหาน้าท่วม
๒.๔ การจัดหาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร ได้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รวมเนื้อที่ ๑๕,๒๐๘ ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์
จานวนรวม ๒,๖๑๒ ราย
๒.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย ได้ดาเนินโครงการบริหารระบบบาบัดน้าเสีย จัดทาคู่มือประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice : COP) ดาเนินโครงการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งการจัดการที่ยั่งยืนตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และจัดทาโครงการการประเมินการรับรู้ของประชาชน
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ได้ประสานการดาเนินงานร่วมกับศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และประสาน
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขตามอานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพิจารณา
ความจาเป็นเร่งด่วนและจัดลาดับความสาคัญของร่างกฎหมาย มีการเสนอกฎหมาย รวมจานวน ๒๐ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ
๑๘ ฉบับ และร่างพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ

๖๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. (ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (Intended Nationally Determined Contribution : INDC) และเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) โดยกาหนดเป้าหมายขั้นต่าที่ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ และกาหนดเป้าหมายขั้นสูง
ที่ร้อยละ ๒๕ จากกรณีปกติ โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ขั้นต่า
ที่ร้อยละ ๒๐ และกาหนดเป้าหมายขั้นสูงที่ร้อยละ ๒๕
๒. ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (INDC) ต่อสานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
๓. ให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นนโยบายสาคัญของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ ให้สานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวและการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศ
สนับสนุนการประสานงานกับองค์กรและกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของประเทศไทยให้สามา รถบรรลุ
เป้าหมายขั้นสูงได้

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand's Revised
National Ivory Action Plan - NIAP) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๖
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (๑ เมษายน๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการออกระเบียบและกฎหมาย การจัดทาระบบทะเบียนข้อมูล การกากับดูแลและ
บังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข (Thailand’s
Revised National Ivory Action Plan : NIAP) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora : CITES) ครั้งที่ ๖๖ ประกอบด้วย (๑) บทสรุปย่อผลการดาเนินงานตาม NIAP มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ตาม NIAP อย่างย่อในภาพรวมจนถึงปัจจุบัน แนวทางการดาเนินงานในอนาคต (๒) สรุปการประเมินระดับความก้าวหน้ารายกิจกรรม
เป็นการประเมินระดับความก้าวหน้าตามรายกิจกรรมเป็น “Substantially achieved, On track, Challenging, Unclear”
ตามรูปแบบตารางที่กาหนด (๓) รายละเอียดการประเมินระดับความก้าวหน้ารายกิจกรรม เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดาเนินงานในรายกิจกรรม และระดับความก้าวหน้าตามรูปแบบตารางที่กาหนด (๔) ตัวชี้วัด เป็นการแสดงข้อมูลการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ใน NIAP (๕) ข้อชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ต่อการดาเนินงานตาม NIAP ของประเทศไทย
และ (๖) ภาคผนวก เป็นการแสดงข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย รายละเอียด ตัวอย่างเอกสาร เป็นต้น แยกตามหมวดกิจกรรม
๓. หากจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และให้จัดส่งรายงานฯ
ให้สานักเลขาธิการอนุสัญญา CITES ตามระยะเวลาที่กาหนด

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๑

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

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้าและการคาดการณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสถานการณ์น้าและการคาดการณ์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ จากการคาดการณ์ปริมาณน้าฝน ปี ๒๕๕๘ ทั่วประเทศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีปริมาณฝนน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐-๒๕ โดยสถานการณ์การกักเก็บน้า ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีปริมาตรน้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
๓๕,๓๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐ (ปริมาตรน้าใช้การได้ ๑๑,๘๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๕) สาหรับ
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาตรน้าในเขื่อน ๘,๖๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕ (ปริมาตรน้าใช้การได้ ๑,๙๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑) ซึ่งต่ากว่าปริมาตรน้า ในปี ๒๕๕๗
๑.๒ แนวทางการแก้ปัญหาก่อนสิ้นฤดูฝน (ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๘) คือ การเก็บกักน้า
ในแหล่งน้าและลาน้าสาขาให้ได้มากที่สุด การลดการระบายน้าของเขื่อนปากมูลลงแม่น้าโขง และการพิจารณาหาแนวทางกักเก็บน้า
ก่อนไหลออกจากประเทศไทยในระยะกลางและระยะยาว
๑.๓ ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๙
จานวน ๑๒ กิจกรรม (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘) เช่น การทาประปาหมู่บ้าน/โรงเรียน/ชุมชน การทาน้าบาดาลการเกษตร
การขุดลอกลาน้าสายหลัก การฟื้นฟูป่า ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันมีน้ากักเก็บแล้ว ๕๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑.๔ ผลการดาเนินงานของส่วนราชการในการประหยัดน้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(เรื่อง แนวทางประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ ) หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๔๘ (จานวน ๒,๓๓๐ อาคาร) มีการลดการใช้น้าแล้ว
สาหรับหน่วยงานภาครัฐที่เหลืออยู่ระหว่างการปรับตัว โดยคาดว่าปริมาณการใช้น้าในหน่วยงานภาครัฐจะลดลงตามเป้าหมาย
๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบในการดาเนินการกาหนดแนวทางและวิธีการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ว่าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งควรจัดให้มี (๑) มาตรการด้านการสร้างงาน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ (๒) มาตรการด้านการฟื้นฟูและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ (๓) มาตรการ
ด้านการปรับโครงสร้างการผลิต การส่งเสริมอาชีพและการเตรียมการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านภัยธรรมชาติในระยะยาว นั้น
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทามาตรการด้านการปรับโครงสร้า ง
การผลิตให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน โดยให้คานึงถึงการใช้ประโยชน์หรือการจัดระเบียบพื้นที่เพาะปลูก
เป็นรายกลุ่มให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สาหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับ เปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการดาเนินการในลักษณะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านทุนและปัจจัยการผลิต
ผ่านการรวมกลุ่ม โดยให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานราชการให้ชัดเจน และภายในระยะเวลา ๑-๒ ปี เมื่อเกษตรกร
มีรายได้เพียงพอแล้วให้ชาระคืนเงินทุนและค่าปัจจัยการผลิตให้ทางราชการต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ในการจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า
และพัฒนาแหล่งน้าในลุ่มน้าที่เชื่อมต่อกับแม่น้าระหว่างประเทศ เช่น แก้มลิง อ่างเก็บน้า เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงในการส่งน้าจากแหล่งน้า
ระหว่างประเทศมาใช้ภายในประเทศได้มากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดหางาน
๖๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

บริเวณรอบพื้นที่กักเก็บน้าหรือแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาดังกล่าวให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินทากินโดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุน
และแบ่งผลประโยชน์ให้ แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งชี้แจงและทาความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูก
ข้าว และหากไม่สามารถส่งน้าเพื่อทาการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประกาศให้เกษตรกรรับทราบ
โดยเร็วด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้กรมชลประทานขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่เหลือจ่าย หรือแหล่งเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของกรมชลประทาน ในการดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จานวน ๓ รายการ วงเงิน ๒๕,๖๐๕,๘๒๕.๔๔ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กรมชลประทานดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๑.๑.๑ งานก่อสร้างประตูระบายน้าคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย
๑๙,๐๓๑,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ งานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านเลิงบัวน้อย จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน
ที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ๒,๙๒๕,๒๐๐ บาท
๑.๑.๓ งานก่อสร้างระบบส่งน้าและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้าเขื่อนทดน้าโกกโก่ จังหวัดตาก
วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ๓,๖๔๙,๖๒๕.๔๔ บาท
๑.๒ อนุมัติการจัดสรรเงินสารองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
และจ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง จานวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๔,๙๓๒,๐๒๒.๓๒ บาท ประกอบด้วย
๑.๒.๑ อาคารพักแพทย์ ๑๐ ครอบครัว โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ งวดที่ ๑-๕ (สุดท้าย) วงเงิน
๒๕๕,๓๒๗ บาท ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒.๒ อาคารศูนย์ศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้ด้านระบบประสาท งวดที่ ๑๖-๒๔ วงเงิน ๒,๑๕๑,๔๕๐ บาท
(เงินนอกงบประมาณสมทบตามสัดส่วนแหล่งเงิน ๑,๐๓๑,๖๔๐.๖๔ บาท) ของกรมการแพทย์
๑.๒.๓ อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตตรัง งวดที่ ๑-๒๓ วงเงิน ๔,๕๑๙,๒๒๙.๙๓ บาท ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
๑.๒.๔ อาคารที่ทาการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งวดที่
๑-๑๘ วงเงิน ๘,๐๐๖,๐๒๐.๓๙ บาท ของสานักงานศาลยุติธรรม
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้า ง
และบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นการดาเนินโครงการใหม่ ตามนัยของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย (องค์การบริหาร
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๓

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

ส่วนจังหวัดนนทบุรี) ดาเนินการตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติฯ โดยเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อน หากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เห็นด้วยกับโครงการ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการต่อไป
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปรับเพิ่มรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งผนวกรวมสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม การลงทุนตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ผลตอบแทนสุทธิของโครงการสูงขึ้นและสอดคล้องกับความเป็นจริง การพิจารณาประเด็นด้านเทคนิค
รวมถึงเตรียมบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินระบบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การพิจารณาความเสี่ยงห รือ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการบริหารจัดการ ได้แก่ ผลกระทบจากการขนส่งขยะเข้ามาในพื้นที่โครงการ การก่อเหตุราคาญ
ทั้งด้าน เสียง กลิ่น ฝุ่น ความสั่นสะเทือน ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัญหาไดออกซิน ฯลฯ การเร่งประสานกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวงในการยื่นคาร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าเพื่อดาเนินการตามขั้นตอน
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การจัดทาแผนการลดปริมาณและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดควบคู่ไปด้วย
(Preventive Method) การพิจารณาใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่า ใช้จ่าย (Polluter Pays Principle) เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและภาระค่าใช้จ่ายในการกาจัด และเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการ รวมทั้งให้
ดาเนินโครงการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดความขั ดแย้งระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
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๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
ทางการเกษตรตกต่่า รวมทั้งพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การช่วยเหลือด้านการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ไปยังตลาดในราคาย่อมเยา การจัดจ่าหน่ายสินค้าผ่านสหกรณ์และตลาดชุมชน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
ของสินค้าอุปโภคและบริโภคให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึงด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการลักลอบ
น่าเข้าน้่ามันปาล์มผิดกฎหมาย โดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑ เดือน แล้วรายงานให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ) พิจารณาด่าเนินการต่อไป
๑.๓ ให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์แ ละกระทรวงการต่ า งประเทศเร่ งด่า เนิน การตามมติ คณะรั ฐ มนตรี
(๗ เมษายน ๒๕๕๘) ที่ให้พิจารณาเสนอแนวทางการท่าประมงในเขตแดนของภูมิภาคอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ว่าควรแบ่งเขตแดน
อย่างไร สามารถท่าประมงข้ามเขตได้หรือไม่ อย่างไร และให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือในการท่าประมง รวมทั้งให้เร่งด่าเนินการ
เพิ่มแหล่งการท่าประมงในเขตประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล เช่น บรูไนดารุสซาลาม กินี ต่อไปด้วย
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันพิจารณา
ก่าหนดแนวทางการรณรงค์สร้างจิตส่านึกความเป็นไทยให้เกิดขึ้นในสังคม และให้น่าเอกลักษณ์ไทยไปเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
รวมทั้งก่าหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายส่าหรับรัฐมนตรีและคู่สมรสเพื่อใช้ในโอกาสงานพิธีการรับรองแขกต่างประเทศและการเยือน
ต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศ
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก่าหนดแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อให้ไม่กระทบต่อนักเรียนที่ก่าลังศึกษาอยู่ เช่น ให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่จบการศึกษาก่อน ไม่รับนักเรียนเพิ่มเติม
๓. ด้านการต่างประเทศ ให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติจัดท่าข้อมูลส่าหรับนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในช่วง
ปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ สหรัฐอเมริกา โดยส่งให้กระทรวงการต่างประเทศบูรณาการข้อมูลเพื่อน่าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป
๔. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๔.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด่าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม อย่างเคร่งครัด โดยให้ก่าชับผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ไม่ปล่อยปละละเลย
เพื่อมิให้เกิดการค้ามนุษย์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากพบมีการกระท่าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ใด ให้ย้ายเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่และด่าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้น่าคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพิจ ารณาความรั บผิดทางแพ่ง และกระทรวงพาณิชย์ เร่งรั ด
กระบวนการพิจารณากรณีทุจริตโครงการจ่าน่าข้าวให้สามารถน่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ โดยให้รายงาน
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อนด่าเนินการ นอกจากนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ )
และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาด่าเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้ออกสู่ตลาดโดยเร็ว โดยยึดหลักสุจริตและโปร่งใส และ
ไม่กระทบต่อราคาตลาดข้าวในปัจจุบัน
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๕. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๕.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้ว นั้น ให้ด่าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๕.๑.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประสานงานกับประเทศในอาเซียนเพื่อให้มี
ความร่วมมือกันเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย
๕.๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มวงเงิน
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของรัฐบาล
๕.๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๕.๑.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ยุติธรรม ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการอ่านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
๕.๑.๕ ให้กระทรวงกลาโหม ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท่าสื่อเกี่ยวกับมาตรการ
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
๕.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด่าเนินการจัดหาพื้นที่กักเก็บน้่าและพัฒนาแหล่งน้่าในลุ่มน้่าที่เชื่อมต่อกับแม่น้่าระหว่างประเทศเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงในการส่งน้่า
จากแหล่งน้่าระหว่างประเทศมาใช้ภายในประเทศ
๕.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาผ่อนผันให้ชาวสวนยางสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท่าการเพาะปลูกยางสามารถ
ประกอบอาชีพในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปได้อีกระยะหนึ่งจนกว่าจะหาพื้นที่ท่า กินใหม่ทดแทนได้ และให้สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท่ากินของเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย
๕.๖ ให้กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิด
ปัญหาหมอกควันในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องและเร่งด่าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งประสานสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันด้วย
๕.๗ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด่าเนินการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้่าเสียลงสู่แหล่งน้่า หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้เกิดกรณี
ดังกล่าวขึ้น ให้ย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่และด่าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
๕.๘ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เร่งตรวจสอบ
ความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบสัญญาณเตือนภัยให้ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วาตภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
๕.๙ ให้ทุกส่วนราชการติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ด่ารงธรรมหรือ
ผ่านช่องทางตามสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
๕.๑๐ ให้ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน ทั้งนี้
ให้ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

๖๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ส่านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่าเนินการ (๑) เร่งรัดการเจรจากับประเทศญี่ปุ่นหรือภาคเอกชน
ภายในประเทศที่สนใจลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
เชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวาย และ (๒) เร่งรัดการด่าเนินโครงการรถไฟสายต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้่าเงิน
ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ และหัวล่าโพง-บางแค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมทั้งโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสาธารณูปโภคด้วย ทั้งนี้ ในการท่าความตกลงหรือเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่าง ๆ
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ส่านักงบประมาณ เข้าร่วมเป็นคณะเจรจา
ต่อรองด้วย
๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่าหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง
อัญมณีและเครื่องประดับที่มีความจ่าเป็นต้องใช้วัสดุในการผลิตที่น่าเข้าจากต่างประเทศ เช่น การลดภาษีน่าเข้าเพื่อให้ได้วัสดุที่มี
คุณภาพและมีต้นทุนที่ถูกลงเพื่อน่ามาผลิตเป็นสินค้าแบรนด์ของไทย รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด ให้ความรู้ด้านการออกแบบ
และจัดหาทุนให้ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้น่าร่องกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสนใจจะร่วมด่าเนินการก่อน
๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดด่าเนินการก่าหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทเอกชนที่ ประสบปัญหาทางการเงิน แต่มีความเหมาะสมเพื่อน่ามาปรับปรุงเป็น
ที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจน และจัดหาพื้นที่เพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแล้วน่ามา
จ่าหน่ายให้แก่คนยากจนและผู้มีรายได้น้อยในราคาถูก ทั้งนี้ ในการด่าเนินการร่วมกับบริษัทเอกชนให้ด่าเนินการให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค่าสั่งเพื่อก่าหนดกลไก
ในการแก้ไขปัญหาส่าคัญเร่งด่วน เช่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท่าการประมง
ผิดกฎหมาย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความจ่าเป็นเหมาะสมในการมีอยู่ของคณะกรรมการดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน หากสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ดีขึ้นแล้ว ให้ออกค่าสั่ง
ทางบริหารเพื่อมอบภารกิจนั้น ๆ ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักด่าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากภารกิจใดมีความจ่าเป็น
เร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของรัฐ ให้อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อด่าเนินการต่อไปได้
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ก่าหนดในช่วงระยะการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ คือ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
และการส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป คือ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูป
แห่งชาติได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ ทุกส่วนราชการเร่งรัดด่าเนินภารกิจในความรับผิดชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และก่าหนดแผน
การท่างานให้ชัดเจน โดยแบ่งช่วงระยะการด่าเนินการ ได้แก่ (๑) ระยะที่ ๑ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ คือ ปี ๒๕๕๘๒๕๖๐ และ (๒) ระยะที่ ๒ การส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป คือ กลางปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวมทั้งให้ทบทวนโครงสร้าง
ของหน่วยงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากภารกิจใดมีความจ่าเป็น
เร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของรัฐ ให้อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อด่าเนินการต่อไป
๔.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านพิจารณาแนวทางด่าเนินการเกี่ยวกับการคงอยู่ ยกเลิก หรือปรับบทบาทของ
องค์การมหาชนและกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มงาน (Cluster) ที่รับผิดชอบ โดยอาจแต่งตั้งคณะท่างานหรือด่าเนินการศึกษา โดยให้
พิจารณารวมถึงองค์กรประเภทอื่นในสังกัด เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗

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

๔.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่มีหน่วยงานในสังกัดท่าหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
รายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน โดยส่งรายงานให้ส่านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
เพื่อรวบรวมน่าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
๔.๔ ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งด่าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการด่าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
และแผนการด่าเนินการในระยะต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์
คือ (๑) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (๒) ใช้ช่องทางที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เช่น สื่อออนไลน์ และ (๓) ใช้ภาพหรือกราฟิก
(Infographics) ที่สื่อสารแล้วเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนโยบายให้บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ่านวนสูงมากและเป็นภาระงบประมาณ โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วนและหาแหล่งเงิน
ระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด นั้น ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด่าเนินการตามนโยบายดังกล่าว
โดยให้รวมภาระหนี้อื่น ๆ ด้วย เช่น หนี้ที่รัฐต้องช่าระตามค่าสั่งศาลในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการรับจ่าน่าข้าว โครงการบ่าบัด
น้่าเสียคลองด่าน ทั้งนี้ ให้น่าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๑.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศรับไปพิจารณาแนวทางในการด่าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง โดยเฉพาะ
ประเด็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จะมีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร นั้น ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการน่าฐานข้อมูลของ
ผู้มีรายได้น้อยที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น บัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นต้น มาใช้ในการรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อไปด้วย
๑.๓ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท่าแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนส่าหรับการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงแนวทางที่ด่าเนินการอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐและจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามา
ลงทุนในโครงการของรัฐมากขึ้น
๑.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่าหนดมาตรการ
เพื่อดูแลระดับราคาสินค้าผักและผลไม้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียมการรองรับและป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ที่จะสร้างความเสียหายแก่สวนผักและสวนผลไม้
๑.๕ ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่าหนดแนวทาง
การใช้พื้นที่ในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การน่าพื้นที่ของส่วนราชการที่มิได้ใช้ประโยชน์จัดสรร
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินท่ากิน
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานข้อมูลกับคณะกรรมการจัดท่า
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์ชาติพิจารณาก่าหนดกลไกในการขับเคลื่อนให้ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่ดินซึ่งได้มาจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ และเป็นพื้นที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน รวมทั้งที่ไม่ได้น่าไปใช้ตามวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน่าที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในโครงการของรัฐอื่น ๆ ต่อไป เช่น น่ามาจัดท่าเป็น
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
๒.๓ ให้รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท่า
สื่อเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
การเสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลในแต่ละภาค เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนต่อไป
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

๒.๔ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการจัดประมูลในพื้นที่สวนเบญจกิติและศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะมีการปรับปรุง
และขยายให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งเร่งรัดพิจารณาก่าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณมักกะสัน (ที่ดินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเดิม) ให้มีความชัดเจน โดยแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ตามประเภทการใช้งาน เช่น อาคารพาณิชย์
สวนสาธารณะ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ ก่าหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จากเดิมเป็นดังนี้
๑.๑.๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ การซื้ อหรือ การจ้ างโดยวิ ธี ประกวดราคา ได้แ ก่ การซื้ อหรื อการจ้า งครั้งหนึ่ ง ซึ่งมีร าคาเกิ น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๔ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท่าได้เฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีใดตามที่ก่าหนดในระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓
๑.๑.๕ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท่าได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ก่าหนดในระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔
๑.๒ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมก่าหนดให้
ส่วนราชการต้องด่าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้ส่วนราชการดังกล่าวด่าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบ
ส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่าหรับการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ส่วนราชการด่าเนินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) หรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
แล้วแต่กรณี
๑.๓ แนวทางการปฏิบัติในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ส่าหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ด่าเนินการก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป
๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
สามารถด่าเนินโครงการลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ตามขั้นตอนปกติ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘) ก่าหนดให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตาม
การด่าเนินโครงการเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบก่อนอนุมัติหรือเห็นชอบให้ด่าเนินโครงการแต่อย่างใด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติรวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอ
การก่าหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. เห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้เสนอ) ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ บาล
อีกครั้งหนึ่ง แล้วน่าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. เห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ) จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน่ามารวมพิจารณาทบทวนกับ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้เสนอ) อีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ่า
ส่านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๘ ซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
และครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด่าเนินงานของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๔ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (วาระการด่ารงต่าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้่า พ.ศ. ....
๒. กรณีที่กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด่าเนินการออกกฎหมายลูกบทเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพต่อไป และกรณีที่กฎหมายได้ก่าหนดระยะเวลาการเริ่มมีผลใช้บังคับไว้ ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวันเริ่มมีผลใช้บังคับของกฎหมายนั้นด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว โดยปรับลดจาก ๓๑๕ มาตรา เหลือ ๒๘๕ มาตรา
โดยมีสาระส่าคัญ ดังนี้
๑.๑ โครงสร้างทางการเมือง ประกอบด้วย รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การปรองดองแห่งชาติ
๑.๒ ปัญหาขัดแย้งส่าคัญ ได้แก่ ค่าปรารภในร่างรัฐธรรมนูญ อ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การปรองดองแห่งชาติ การให้มีนายกรัฐมนตรีซึ่งมิใช่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร่วมเป็นกรรมาธิการด้วย
๑.๓ ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
๒. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาและศึกษาร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมของรัฐ รวมทั้งให้เตรียมยกร่างกฎหมายลูกตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส่านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แจ้งผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยสรุปว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ จึงมีผลให้ Road Map ของคณะรัฐมนตรีขยายออกไป
จากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
๑.๑ ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการด่าเนินการร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังที่สภาปฏิรูปแห่งชาติไม่เห็นชอบด้วย
กับร่างรัฐธรรมนูญ
๑.๒ โครงสร้างของรัฐตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี
ท่าหน้าที่การบริหาร การปฏิรูป และการปรองดอง กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่าหน้าที่รักษาความสงบแห่งชาติ และเป็น
กลไกให้คณะรัฐมนตรีในการบริหารและกลไกในการขจัดความขัดแย้ง การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง
๑.๓ ในระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนู ญซึ่งจะแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ทุกฝ่ายเร่ง
ด่าเนินการสร้างผลงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลให้เป็นประโยชน์สูงสุด
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑

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

๒. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด่าเนินการต่อไป
ด้วยว่า เพื่อให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นที่ยอมรับของคนในชาติ เห็นควรให้มีการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ของประเทศไทยที่ผ่านมาก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้มีการวิเคราะห์สาเหตุ
ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุหลายประการ เช่น บทบัญญัติยังไม่ครอบคลุม
กลไกเกี่ยวกับการปฏิรูป การขจัดความขัดแย้ง การปรองดอง และกลไกการแก้ปัญหาเพื่อวางรากฐานของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
เพื่อจะได้ท่าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลา
การด่าเนินการร่างรัฐธรรมนูญจะท่าให้เร็วขึ้นได้ก่อนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ หากคนในชาติทุกคนร่วมมือกันและไม่มีความขัดแย้งกัน
โดยให้ค่านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส่าคัญ นอกจากนี้ ต้องสร้างความรับรู้กับประชาชนให้เข้าใจกลไก ขจัดความขัดแย้งด้วย
โดยศึกษาต่าราจากต่างประเทศ เพื่อช่วยน่าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง ต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งน่านโยบายของรัฐบาลหรือผลการพิจารณาที่ได้ข้อยุติแล้ว
น่าไปขับเคลื่อนให้ส่วนราชการด่าเนินการต่อไปโดยเร็ว
๔. ให้คณะกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์ชาติน่าผลการพิจารณาการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มาศึกษาและรวบรวมแจ้งให้ส่วนราชการทราบ หากเรื่องใดสามารถด่าเนินการได้ ให้เร่งด่าเนินการโดยเร็ว แต่หากมีความจ่าเป็น
เร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของรัฐ ให้อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อด่าเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) [ถึงวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖)]
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) [ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖)] ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลงานสะสมที่ท่าได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๘ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗๐.๘๒
๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ส่งมอบแล้ว ๑๐๒-๓-๗๖ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕) ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
หลักทั้งหมด เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่
๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ได้ขนย้ายดินออกจากพื้นที่ ๘๗๙,๐๐๖ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่
ต้องขนออก ๑๕๓,๘๑๒ ลูกบาศก์เมตร
๔. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงาน
ก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ และปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้่าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณก่อสร้างเขื่อน
ริมแม่น้่าเจ้าพระยา ส่านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อมาเจรจากับเจ้าของบ้านให้ย้ายออกจาก
พื้นที่โดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมี มติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่
ส่านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดยสาระส่าคัญของรายงานฯ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้ วย เป้ าหมายและยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบราชการไทย
สถานภาพของระบบราชการไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานภาครัฐในก่ากับของฝ่ายบริหาร
ก่าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี ในส่วนของงบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ และผลการ
ประเมินภาพรวม ซึ่งสะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ท่าการประเมินโดยองค์กร
ในระดับนานาชาติ
๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติราชการตามค่ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานในก่ากับของฝ่ายบริหาร ผลส่ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม และผลที่เกิดจากการผลักดันการพัฒนาระบบ
ราชการไทยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
๗๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. การด่าเนินงานของส่านักงาน ก.พ.ร. ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย การด่าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และผลการปฏิบัติราชการตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการของส่านักงาน ก.พ.ร. ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ความร่วมมือระหว่างส่านักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลแสดงโครงสร้าง อัตราก่าลัง
งบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมีก่าหนดให้มีการจัดการประชุม
ร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕ ท่าเนียบรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
รับทราบว่า นายกรัฐมนตรีก่าหนดให้มีการจัดการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากได้มีการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว ดังนั้น จึงขอยกเลิกการประชุมร่วมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะท่าหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน ทั้งนี้ ตามค่าสั่ง
ส่านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอ่านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ไปเป็นวันพุธที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ เนื่องจากในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐมนตรีหลายท่านมีภารกิจส่าคัญในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานตามภารกิจที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้แล้ว
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บทราบการมอบหมายรองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พัฒ นาศั ย ) รองนายกรั ฐ มนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รับผิดชอบงานตามภารกิจที่คณะรัฐมนตรี
ได้เคยมีมติ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) มอบหมายไว้แล้ว ตามที่ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง มอบหมายและมอบอ่านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม
(ตามค่าสั่งส่านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘) โดยมอบหมายและมอบอ่านาจให้ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในการด่าเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอ่านาจให้พนักงานอัยการ
ด่าเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี ตามที่ส่านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามที่ส่านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกากับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือน
ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการก่ากับดูแล
และพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทย ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามที่ส่านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการดาเนินการเพื่อสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส่านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
๒. ค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนต่าแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและการด่าเนินการเพื่อสรรหาผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่ง และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส่านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. ค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง การก่าหนดต่าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ด่ารงต่าแหน่ง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้ นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ พ้นจากต่าแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส่านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้ด่ารงต่าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้ านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประจ่าส่านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
๒. ค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้ นางสาลินี วังตาล ด่า รงต่าแหน่งผู้อ่านวยการส่านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้มีวาระอยู่ในต่าแหน่งสองปีตั้งแต่วันที่ค่าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๐ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด่าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ
ซึ่งมีผลงานส่าคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อ่าเภอ ท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน
๗๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ โดย
ศูนย์ด่ารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอ
เพื่อการปฏิรูป ได้แก่ รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และรายงานผลการพิจารณาเรื่อง
แนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้กระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง และคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ เรื่อง
การเร่งรัดการด่าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้
เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคงของรัฐและ
ต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้่าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ่ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
และให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) โดยมีองค์ประกอบ
และอ่านาจหน้าที่ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง สาหรับการดาเนินการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง ส่าหรับ
การด่าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ จ่านวน ๖ คณะ ตามที่ส่านักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ่านวน ๓,๖๘๕,๒๐๐ บาท
๒. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับภาค ๑-๔ จ่านวน ๓,๑๓๖,๑๔๐ บาท
๓. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
จ่านวน ๓๒,๒๕๔,๔๐๐ บาท
๔. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ กรุงเทพมหานคร จ่านวน ๒๙๖,๓๐๐ บาท
๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ่านวน ๕,๗๘๖,๓๖๐ บาท
๖. คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ่านวน ๒๐,๐๕๗,๒๐๐ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการกิจกรรม NBT World Open House
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) รายงานว่า
๑. กรมประชาสัมพันธ์ได้ด่าเนินงานสถานีโทรทัศน์ NBT World ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ เริ่มออกอากาศ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ
สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕

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

๒. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม NBT World Open House เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ๒๔ ชั่วโมง NBT World ต่อหน่วยงานเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
คณะทูตานุทูตและผู้แทนจาก ๒๐ ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ จ่านวนรวม ๖๕ คน ถือเป็นอีกก้าวส่าคัญของการเปิดพื้นที่
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนานาชาติ
๓. หากคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ช่องทาง NBT World เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
ไปยังชาวต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (Government Access Channels)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการด่าเนินการพัฒนาศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐส่าหรับประชาชน (G-Channels) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ
ได้จากจุดเดียว ซึ่งมีช่องทางในการให้บริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐส่าหรับประชาชน ๓ ช่องทาง ได้แก่
๑.๑ การให้บริการผ่านเว็บไซต์ (website) โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการจาก
๑.๑.๑ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วม
จ่านวน ๔๔๔ หน่วยงาน
๑.๑.๒ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th
๑.๑.๓ ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติ
๑.๒ การให้บริการผ่านโปรแกรมเข้าถึงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
Application ผ่านทางเว็บไซต์ https://apps.go.th และใช้ได้ทันที ปัจจุบันมีการบริการ จ่านวน ๑๐๘ บริการ
๑.๓ ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
๑.๓.๑ การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน Government Kiosk ซึ่งได้มี
การติดตั้งแล้ว ๒ แห่ง ณ ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา
๑.๓.๒ จุดบริการข้อมูลข่าวสาร Set Top Box หรือ Smart Box โดยมีแนวคิดการให้บริการเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส่วนราชการ และเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร
เป็นต้น
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด่าเนินการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
ของการบริการภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการใช้งาน เช่น Software หรือ Application ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และ
สามารถจูงใจให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการด่าเนินการให้ค่านึงถึงประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ทั้งนี้ ให้มีการติดตามและประเมินผลการด่าเนินการของศูนย์กลาง
บริการภาครัฐส่าหรับประชาชนด้วย
๓. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการด่าเนินการของส่านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ในการน่าข้อมูลและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาเผยแพร่และให้บริการผ่านศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐส่าหรับประชาชน
(G-Channels) ในช่องทางต่าง ๆ
๔. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางบริการภาครัฐส่าหรับประชาชน (G-Channels) ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้
กระทรวงศึกษาธิการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการเข้าถึงศูนย์บริ การภาครัฐดังกล่าวให้แก่นักเรียน นักศึกษา
เพื่อถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของตนต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ดังนี้
๑. ประเทศไทยมีข้าวคงเหลือในสต็อกจากโครงการรับจ่าน่าข้าว จ่านวน ๑๘.๗ ล้านตัน โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เพื่อตรวจสอบปริมาณข้าวที่มีอยู่จริงและสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าว
๗๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

เพื่อคัดแยกเกรดข้าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ในโกดังมีทั้งข้าวคุณภาพดีและข้าวเสีย สามารถแบ่งเป็นระดับคุณภาพต่าง ๆ
ได้ ดังนี้ (๑) ข้าวที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือข้าวเกรด P และ (๒) ข้าวที่คุณภาพหย่อนหรือต่่ากว่ามาตรฐานแยกเป็น
หลายระดับ เช่น เกรด A เป็นข้าวที่คุณภาพใกล้เคียงมาตรฐานและตลาดยอมรับได้ เกรด B เป็นข้าวที่ต่ากว่ามาตรฐานมากกว่า
เกรด A ตลาดยังพอรับได้ เกรด C เป็นข้าวที่ต่ากว่ามาตรฐานมาก ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการบริโภคโดยตรง
แต่สามารถน่าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ และข้าวเสื่อมสภาพและข้าวเสียไม่เหมาะสมกับบริโภคทั้งคนและสัตว์
๒. ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนให้ทยอยระบายข้าวในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
ราคาข้าวในตลาดซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ โดยในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ได้ระบายข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและใกล้เคียง
มาตรฐานเพื่อการบริโภคไปแล้วกว่า ๔.๓ ล้านตัน ส่วนข้าวที่มีคุณภาพเสื่อมและเสียได้แจ้งความด่าเนินคดีแล้วน่ามาคัดแยกเพื่อ
ระบายสู่อุตสาหกรรมแปรรูปที่เหมาะสม โดยมีระบบควบคุมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวคุณภาพเกรด C และข้าวเสียไปปะปน
กับข้าวบริโภคในตลาด ทั้งนี้ เป็นการรักษาชื่อเสียงและราคาข้าวไทย ส่วนการจัดการกับข้าวเสียจะมีการระบายผ่านอุตสาหกรรม
แปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ผ่านชีวภาพหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการกรณีการปรับค่าผ่านทางบนทางหลวงสัมปทาน ตอนดินแดง-ดอนเมือง และทางหลวงสัมปทานตอน
ต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด่าเนินการกรณีการปรับค่าผ่านทางบนทางหลวงสัมปทาน ตอนดิ นแดง-ดอนเมือง และ
ทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ของกรมทางหลวง สรุปได้ ดังนี้
๑. คณะท่างานศึกษาผลกระทบการปรับขึ้นค่าผ่านทางบนทางหลวงสัมปทาน ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑
ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง-ดอนเมือง และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ได้น่าแนวทางมาตรการลดผลกระทบ
กรณีการปรับค่าผ่านทางเมื่อปี ๒๕๕๒ ที่เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่กระทบ
ต่อสัญญาสัมปทาน และเป็นมาตรการที่เหมาะสมในปัจจุบัน รวม ๕ มาตรการ มาด่าเนินการในปี ๒๕๕๗ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ค่าผ่านทางและเส้นทางเลือกเป็นการล่วงหน้า การบริหารจัดการจราจร การปรับปรุงดูแลสภาพผิวทางจราจรและการขจัดอุปสรรค
การจัดให้มีหน่วยบริการฉุกเฉิน และการรายงานข้อมูลสภาพการจราจร
๒. กรมทางหลวงได้มีการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ต่าง ๆ รวมทั้งการรายงาน
สภาพการจราจรผ่าน CCTV และปริมาณจราจรแบบ Real-Time บนเว็บไซต์ของกรมทางหลวง และในระบบ Application บนโทรศัพท์
Smartphone มีการรายงานการจราจรผ่านรายการ Traffic 3 มีการบูรณาการเชื่อมต่อข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลเส้นทาง
ที่อยู่ในระหว่างงานก่อสร้าง การประชาสัมพันธ์และรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ผ่าน Call center 1586
๓. ภายหลั งการปรับค่ าผ่านทางเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ท่าให้ปริมาณการจราจรบนถนนวิ ภาวดีรังสิตเพิ่มมากขึ้ น
ในช่วงแรก และค่อยปรับลดลงสู่ภาวะปกติ ส่วนปริมาณจราจรบนทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาวะปกติ
แสดงให้เห็นว่ามาตรการลดผลกระทบจากการปรับค่าผ่านทางครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงจากมาตรการเดิม ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
ท่าให้ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถทราบข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทันท่วงที
ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งที่ผ่านมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส่านักงาน ก.พ.ร. เสนอสรุปรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับรายงานการประเมินผล จ่านวน ๑๓ แห่ง จ่าแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ องค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่อยู่ในระบบการประเมินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง จ่านวน ๘ แห่ง และกลุ่มที่ ๒
องค์การมหาชนฯ ที่มีระบบการประเมินผลตนเอง จ่านวน ๕ แห่ง โดยองค์การมหาชนฯ จ่านวน ๑๓ แห่ง มีผลงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่วนใหญ่ (๑๐ แห่ง) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงกว่า
เป้าหมาย (คะแนนมากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนนขึ้นไป) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗๕๖ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดย
องค์การมหาชนฯ ที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด คือ ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (๔.๘๔๗๓ คะแนน) และส่านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานเดียวที่มีผลการประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย (๒.๖๙๔๒ คะแนน)

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด รวม ๒๔ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด รวม
๑๓ ตัวชี้วัด
๑.๒ ให้ส่วนราชการพิจารณาใช้
จารณาใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดในการกําหนดแผนงานโครงการและงบประมาณลงสู่พื้นที่
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
๑.๓ มอบหมายให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้
นให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมที่จําเป็นและที่ยังเป็นข้อจํากัด เพื่อใช้ประกอบการจัดทําและพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มี
ความสมบูรณ์และมีความต่อเนื่องทุกปี
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข
และสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการขอปรับตัวชี้วัดร่วม (Common Indicators) ระดับจังหวัด ประเด็นการวัด (๔) ประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของภาครัฐ (Government
Government Efficiency) ข้อ ๑ ความสามารถการให้บริการสาธารณะ GE1 จากเดิม ร้อยละของ
สถานพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%) แหล่งที่มาของข้อมูล ขอปรับเป็นเรื่องร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอก และ
การนําแนวทางการพัฒนาประเทศของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
มาใช้ประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาระดั
ฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร.
ก
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการเพิ่มเติมตัวชี้วัดเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การบูรณาการ
ณาการ หรือการประสานงานเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ของผู้นําหน่วยงานและข้าราชการระดับสูง แผนงาน เจ้าหน้าที่ งบประมาณ การจัดทําแผนประสานสอดคล้องกัน และ
ประสิทธิภาพของข้าราชการในพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้งให้พิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตัวชี้วัดและผลการประเมิน
ไม่สามารถบอกถึงประสิทธิภาพในการทํางานของข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๔. ให้สํานักงาน ก.พ.รร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
๔.๑ การดําเนินการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Economy)
เช่น การส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น การส่งเสริมหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น
๔.๒ การบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีการดําเนินการที่ทําให้แบ่งเบาหรือลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐลงไปได้ เช่น การดําเนินโครงการโดยมีการจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP)
เป็นต้น
๔.๓ การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของสํ
บประมาณของสํานักงบประมาณและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
มีการแบ่งประเภทงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรอย่างชัดเจน [งบประมาณสํ
งบประมาณสําหรับการบริหารราชการปกติ (Function Based)
และงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda Based)] มีการบูรณาการจัดทํางบประมาณร่วมกัน
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการของรัฐบาลมีประสิทธิภาพไม่เกิดความซ้ําซ้อน เป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิ
ง
เศษเพื่อประสานงานโครงการอั
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่ง

๗๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

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

ส่วนราชการและอ่านาจหน้าที่ของส่านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ โดยเปลี่ยน
ชื่อส่วนราชการจากส่านักเป็นกอง และปรับปรุงอ่านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มเติมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท่าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ่านาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน่าร่างกฎกระทรวงดั งกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก่าหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทน
ของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส่าคัญเป็นการก่าหนดให้ศิลปินแห่งชาติได้รับประโยชน์ตอบแทนค่ารักษาพยาบาล
เฉพาะตัวในส่วนที่เบิกได้ไม่เต็มจ่านวน หรือในกรณีที่เบิกไม่ได้ ส่วนที่ยังขาดอยู่หรือเบิกไม่ได้ให้เบิกตามกฎกระทรวงนี้ได้อีก ภายใน
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด่าเนินการต่อไปได้
๒. มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาความเหมาะสมและความจ่าเป็นในการจัดตั้งสมาคมเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์
ของศิลปินให้ครอบคลุมศิลปินทุกสาขา โดยให้มีกฎหมายและงบประมาณรองรับตามความเหมาะสมด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปี ๒๕๕๗ และประจาปี
๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการพิจารณาบ่าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจ่าปี
๒๕๕๗ และประจ่าปี ๒๕๕๘ ของส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบบ่าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจ่าปี ๒๕๕๗ และ
ประจ่าปี ๒๕๕๘
๑.๒ อนุมัติกรอบการพิจารณาบ่าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจ่าปี
๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ปีละจ่านวน ๙,๔๘๐ คน แบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จ่านวน ๗,๔๙๗ คน จากระบบทะเบียน
ก่าลังพล จ่านวน ๒๙๙,๘๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ และผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด จ่านวน ๑,๙๘๓ คน
จากระบบทะเบียนก่าลังพล จ่านวน ๓๙๖,๖๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ปฏิ บัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนด
๒. ส่าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวเห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีของส่วนราชการ
ต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่สามารถด่าเนินการได้ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
เป็นล่าดับต่อไป ตามความเห็นของส่านักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมจากงบกลางรายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส่านักงานศาลปกครองเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมจากงบกลางรายการเงินส่ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้ส่านักงานศาลปกครองขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ จากกรมบัญชีกลางก่อน
โดยด่าเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก
ที่ กค ๐๔๒๐.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งก่าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐแจ้งวงเงินงบประมาณ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙

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

ที่ขาดภายหลังจากการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอัตราร้อยละ ๔ ให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
หากพ้นก่าหนดเวลาดังกล่าว ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องด่าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง
รายการเงินส่ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็นกับส่านักงบประมาณ ตามความเห็นของส่านักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับเงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้น และการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอาสาสมัครทหารพราน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ การปรับเงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้น ให้กับอาสาสมัครทหารพราน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
(เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.๒ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอาสาสมัครทหารพราน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส่านักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ่านวนประมาณ ๒๖๙,๐๙๕,๐๕๐ บาท ให้กองทัพบกและกองทัพเรือใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีเงินเหลือจ่ายมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว ส่าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้กองทัพบกและกองทัพเรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควร
ให้กองทัพบกและกองทัพเรือเร่งรัดการด่าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้กับอาสาสมัครทหารพรานโดยเร็วและทั่วถึงเมื่อได้รับ
การเห็นชอบ เพื่อเป็นขวัญและก่าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และไม่เกิดการร้องเรียน ไปพิจารณาด่าเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชก่าหนดและร่างกฎกระทรวง รวม ๔ ฉบับ ที่ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส่าคัญเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการก่ากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยด้านการบิน ตามที่ส่านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชก่าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชก่าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชก่าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือ
กรณีอากาศยานประสบภัย งานนิรภัยการบิน และงานด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ โดยให้ตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของร่างกฎหมายดังกล่าว และให้แจ้งไปยังส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วให้ด่าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม
ได้ด่าเนินการปรับแก้ไขร่างพระราชก่าหนดล่าดับที่ ๑.๒ และล่าดับที่ ๑.๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจ
ดังกล่าวมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้ด่าเนินการตรวจสอบร่างพระราชก่าหนดล่าดับที่ ๑.๑ และร่างกฎกระทรวงล่าดับที่ ๑.๔ แล้ว
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเร่งด่าเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อบรรจุบุคลากรไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ปรับปรุงใหม่ และให้รับข้อสังเกตของส่านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและส่านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวางแผนจัดสรรก่าลังบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบิน
พลเรือน และแผนการงบประมาณให้สอดคล้องกับอ่านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ปรับปรุงใหม่ การพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ
และรูปแบบของกรมท่าอากาศยานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น ไปพิจารณาด่าเนินการด้วย

๘๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการก่าหนดเป้าหมายและนโยบายก่าลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ รวม ๑๓,๒๘๐ อัตรา ตามมติ คปร. รวมทั้งให้
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าความเห็นของ คปร. ที่เห็นควรด่าเนินการวางแผน
อัตราก่าลังภาครัฐในระยะยาวเพื่อควบคุมอัตราก่าลังและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนศึกษา
และหามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐอย่างจริงจัง และทบทวนการน่าเงินนอกงบประมาณไปใช้จ้างลูกจ้างและ
พนักงานของส่วนราชการ ไปพิจารณาด่าเนินการด้วย
๑.๒ มอบหมายให้ส่านักงบประมาณด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลส่าหรับอัตราข้าราชการใหม่
๑.๓ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าความเห็นของ คปร. เกี่ยวกับการบริหารอัตราก่าลังของส่ วนราชการ
ไปด่าเนินการ
๑.๓.๑ ให้ส่านักงาน ก.พ. และส่านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ส่านักงบประมาณ และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ก่าหนดแนวทางและด่าเนินการวางแผนก่าลังคนภาครัฐในระยะยาว เพื่อควบคุมอัตราก่าลังและแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ
๑.๓.๒ ให้ส่านักงบประมาณเป็นเจ้าภาพด่าเนินการร่วมกับส่านักงาน ก.พ. และองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่าหนดมาตรการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๓.๓ ให้ส่านักงบประมาณและกระทรวงการคลังร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาด่าเนินการ
ทบทวนกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินนอกงบประมาณส่าหรับจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
๑.๔ ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ติดตามความก้าวหน้าในการตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๖ เดือน
๒. ส่าหรับงบประมาณรายจ่ายเพื่อบรรจุข้าราชการตั้งใหม่ ซึ่งส่วนราชการมิได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ ให้พิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรกก่อน ตามความเห็นของส่านักงบประมาณ
๓. ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงในการน่าเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของตน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องขอให้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการในภายหลัง ในกรณีที่ส่วนราชการ
ใดมีความจ่าเป็นในการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ให้ส่วนราชการนั้นด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
[เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาก่าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)] โดยเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ส่านักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้
๑.๑ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเยียวยาให้ได้รับเงินเดือน
๑.๑.๑ “พนักงานราชการ” ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขจนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถึงกรณีมีการเว้นช่วง
การบรรจุเนื่องจากวันก่อนการบรรจุเป็นวันหยุดราชการ
๑.๑.๒ “ลูกจ้างชั่วคราว” ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจ่าเป็นเวลา ๑ ปีขึ้นไป
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในกระทรวง
สาธารณสุขจนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งรวมถึงกรณีมีการเว้นช่วงการบรรจุเนื่องจากวันก่อนการบรรจุเป็นวันหยุดราชการ
๑.๒ การให้ได้รับเงินเดือน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

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

๑.๒.๑ กรณี “พนักงานราชการ” ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในต่าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาและ
ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง “ประเภทวิชาการ” และกรณี “พนักงานราชการ” ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในต่าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ
ต่่ากว่าปริญญาและได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง “ประเภททั่วไป” ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่ โดยน่าอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. ก่าหนด เป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้นแล้วบวกกับผลรวมของจ่านวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็นพนักงานราชการ และ
ผลรวมของจ่านวนเงินที่ได้รับเลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ หากอัตราเงินเดือนที่ค่านวณได้ต่ากว่าเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
ให้ได้รับในอัตราเดิมต่อไป
๑.๒.๒ กรณี “ลูกจ้างชั่วคราว” ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในต่าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาและ
ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง “ประเภทวิชาการ” และกรณี “ลูกจ้างชั่วคราว” ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในต่าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ
ต่่ากว่าปริญญาและได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง “ประเภททั่วไป” ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่ โดยน่าอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. ก่าหนด เป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้น แล้วบวกกับจ่านวนเงินค่าจ้างที่ลดลงในวันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
(ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าจ้างสุดท้ายกับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ณ วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ) (ถ้ามี) และผลรวมของ
จ่านวนเงินที่ได้รับเลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ หากอัตราเงินเดือนที่ค่านวณได้ต่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับ
ในอัตราเดิมต่อไป
๑.๓ ให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้ปรับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างข้างต้นก่อน แล้วจึงปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประเภทและระดับที่ได้รับแต่งตั้ง
๒. ส่าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายจากงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีต่อไป ตามความเห็นของส่านักงบประมาณ

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการด่าเนินการเรื่องร้องทุกข์ /เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุก ข์ ๑๑๑๑
(๔ ช่องทาง) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๑ ช่องทาง) รวม ๕๗,๙๔๙ ครั้ง จ่านวน ๓๖,๔๙๗ เรื่อง โดยในส่วนของเรื่อง
เพื่อพิจารณามีจ่านวนทั้งสิ้น ๖,๘๒๑ เรื่อง สามารถด่าเนินการจนได้ข้อยุติ ๙๓๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ ส่าหรับประเด็น
เรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร่าคาญ รองลงมา คือ แจ้งเบาะแสการลักลอบจ่าหน่าย
และเสพยาเสพติด ตามที่ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรีเสนอ

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๘๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปมติ ข้อสังเกต และข้อสั่งการที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติ ข้อสังเกต และข้อสั่งการที่ส่าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ท่าเนียบรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการสนับสนุนงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในการสนับสนุนงบบูรณาการ
ในการด่า เนิน การตามแผนงาน/กิจ กรรมของคณะอนุก รรมการในคณะกรรมการต่อ ต้า นการทุจ ริต แห่งชาติ และเห็น ชอบ
ในหลักการให้มี “กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุจริต ” ในคณะกรรมการต่อต้ านการทุจริตแห่งชาติ
๒. รับทราบ (๑) กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและผลสัมฤทธิ์จากการด่าเนินงานตามกลยุทธ์ ด้านการใช้
มาตรการทางปกครอง ด้านผลการบูรณาการกลไกการปฏิบัติ (๒) ความก้าวหน้าการด่าเนินงานระบบข้อตกลงคุณธรรมและ
ผลการด่าเนินงานโครงการจัดซื้ อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ (NGV) (๓) ผลการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
สร้างจิตส่านึกไทยไม่โกง (๔) ผลการอบรมครูหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และแผนการขยายผลการอบรม Training of the trainers
(๕) ผลการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์ กรเพื่อความโปร่งใส (๖) การด่าเนินงานเปิดเผย
ข้อมูลตามพระราชบัญญัติการอ่านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๗) แนวทาง วิธีการ
และกรอบเวลาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ (๘) ผลการศึกษา การประยุกต์ใช้ร่างพระราชบัญญัติ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. .... ในเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและอ่านาจหน้าที่มาใช้กับระเบียบส่านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบข้ อเสนอ/แนวทางการด่า เนิ น การของหน่ว ยงานราชการ ตามแบบรายงานผลการพิจ ารณาหรื อ
ผลการด่าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาต
ให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีข้อเสนอ/แนวทางการด่าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ
จัดที่ดินผืนใหญ่ การทบทวนนโยบายเรื่องการด่าเนินงานโฉนดชุมชนหรือนโยบายเรื่องอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่ดินของรัฐแปลงอื่น ๆ ในอนาคต การเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลที่ดินของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการเร่งรัดการด่าเนินการแก้ไขและประกาศใหม่เฉพาะเขตที่จะด่าเนินการปฏิรูปจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ภายใน ๓ ปี เป็นต้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่าเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. ในส่วนของกรณีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ให้เร่งรัดการด่าเนินการ
แก้ไขและประกาศใหม่เฉพาะเขตที่จะด่าเนินการปฏิรูปจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๓ ปี นั้น หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาแล้วว่า ไม่สามารถด่าเนิ นการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งปัญหาและ
อุปสรรคในการด่าเนินการให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมแร่ ประกอบด้วย การก่าหนดนโยบาย
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ และการก่ากับติดตาม และ
การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

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

เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระท่าความผิดต่อต่าแหน่งหน้าที่ราชการหรือการกระท่าความผิดต่อต่าแหน่ ง
หน้าที่ในการยุติธรรม ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
๒. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส่านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส่านักงาน ก.พ. ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่านักงาน ก.พ.ร. ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือ
ผลการด่าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในภาพรวมส่งให้ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค่าสั่ง เมื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด่าเนินการของคณะรัฐมนตรี
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีการตั้งครรภ์แทน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการตั้งครรภ์แทน ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส่านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและสรุปผลการด่าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาพรวมส่งให้ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค่าสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้วส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด่าเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะฯ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านนโยบาย โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้รัฐบาลก่ากับดูแล และติดตามการบังคับใช้กฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเข้มงวด และต้องศึกษาหาแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในส่วนของจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชนเห็นควรให้มีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อการคุ้มครองและป้องกันปัญหาในด้านศีลธรรม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย
๒. ด้านการก่ากับติดตามและด่าเนินคดีความ ได้แก่ การด่าเนินการโดยมิชอบของสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้ราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย การควบคุม ดูแลและตรวจสอบสถานพยาบาลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างแพทยสภา (โดยผ่านทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย) กับกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ การปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) การอนุญาต
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวทางการศึกษา
วิจัยเพื่อป้องกันไม่ให้หญิง "รับจ้าง" ตั้งครรภ์แทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลรัฐ
๓. ด้านการด่าเนินงานขององค์กรวิชาชี พ แพทยสภาในฐานะหน่วยงานควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของแพทย์
ต้องเข้มงวดในเรื่องจริยธรรมของแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เป็นกรณีพิเศษและมีบทลงโทษต่อแพทย์ผู้ฝ่าฝืนมาตรฐาน
การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็วและจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ข้ อ เสนอแนะในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ดการท่ า เที ย บเรื อ ของการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย
(กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือ Ao โดยบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จากัด และท่าเทียบเรือ B1 โดยบริษัท แอลซีบี
คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ๑ จากัด)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการหารือเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการถ่ายโอนรายได้จากการอาศัย
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของท่าเทียบเรือ A0 (โดยบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จ่ากัด)
และท่าเทียบเรือ B1 (โดยบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล ๑ จ่ากัด) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ไม่สอดคล้องกับ
การรายงานของส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการด่าเนินการของกระทรวงการคลัง
(กรมสรรพากร) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การรายงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยใช้ฐานข้อมูลจากการตรวจสอบในพื้นที่จริงและสถิติตู้สินค้าผ่านท่า
ของท่าเทียบเรือ A0 ที่ใช้ปั้นจั่นหน้าท่าทั้งหมด ๔ ตัว และสถิติตู้สินค้าผ่านท่าของท่าเทียบเรือ B1 ที่ใช้ปั้นจั่นหน้าท่าทั้งหมด ๔ ตัว
๘๔

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ในขณะที่การรายงานของส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใช้ฐานข้อมูลจากการรับรองของผู้สอบบัญชีและสถิติการยกตู้สินค้า
เฉพาะปั้นจั่นหน้าท่าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น โดยท่าเทียบเรือ A0 ได้รับสิทธิตามโครงการส่งเสริมการลงทุนในปี
๒๕๕๐-๒๕๕๘ จ่านวน ๒ ตัว และท่าเทียบเรือ B1 ได้รับสิทธิตามโครงการส่งเสริมการลงทุนในปี ๒๕๔๗-๒๕๕๕ จ่านวน ๑ ตัว
และได้รับสิทธิตามโครงการส่งเสริมการลงทุนในปี ๒๕๕๒-๒๕๖๐ จ่านวน ๒ ตัว ดังนั้น การรายงานของทั้งสองหน่วยงานจึงใช้
ฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ท่าให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
๒. ส่าหรับประเด็นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งส่านวนและพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสรรพากรพิจารณา
ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่ตามประมวลรัษฎากรต่อไปนั้น กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติม โดยกรมสรรพากรได้ออกหมายเรียกตรวจสอบการเสียภาษีอากร
ทั้งสองบริษัท ส่าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
การรับรู้รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่รับรู้รายได้ไม่ตรงกับ ข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมี
หลักเกณฑ์การคิดต่างกันและจะได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

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

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒,๕๗๖,๘๗๘,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด และให้กระทรวงยุติธรรมจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณ
ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดารง
ตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (วาระการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
อายุขั้นสูงของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครเพื่ อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบไว้ไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันยื่ นใบสมัคร และกาหนดให้
ผู้พิพากษาสมทบที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากครบวาระให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้พิพากษาสมทบคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และ
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขชื่อส่วนราชการใหม่จาก “กรมรักษาดินแดน” เป็น “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน”
เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ และกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการ และกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมพิจารณาตัดสินชี้ขาดการดาเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
กับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง รวม ๖๑ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ
และแจ้งให้สานักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องคืนตัวความหรือส่งคาตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบ และถือปฏิบัติ
ต่อไป
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่เห็นควรใช้ความระมัดระวังในการดาเนินคดีเพื่อมิให้คดีขาดอายุความหรือพ้นกาหนดเวลาฟ้องคดี ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้เคยมีมติ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๖

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

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงาน ก.พ.ร. ปรับแก้ไขตามมติ
ที่ประชุม ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิ ษณุ เครื องาม) และส่วนราชการที่เกี่ ยวข้ อง มีสาระส าคัญ เป็น การแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกาหนดให้มีกลไกทางกฎหมายในรูปของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.) เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบองค์การมหาชนต่าง ๆ จานวน ๓๘ แห่ง และที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งเดิมเป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ ง
ส่วน/กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม จานวน ๘ แห่ง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการอนุมัติให้สานักงานศาลยุติธรรมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๗,๗๐๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งส่วน/กลุ่มงาน
คดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม จานวน ๘ แห่ง สาหรับระยะเวลา ๒ เดือน (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๘) ตามที่สานักงบประมาณเสนอ

๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งผู้เสียหายหรือ
ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายให้ทราบถึงสิทธิการขอรับค่าตอบแทน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้วส่ง
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๘๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘
๒๕๕ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น
๔๒๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๑๒๐

๑๑๗

๑๐๐

๘๑

๘๐

๘๔

๗๗

๖๕

๖๐
๔๐
๒๐
๐
๑ ก.ย.
ก ๕๘ ๘ ก.ย. ๕๘ ๑๕ ก.ย. ๕๘ ๒๒ ก.ย. ๕๘ ๓๐ ก.ย. ๕๘

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๔๒๔ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๓๔๒
๒๔๔ ๒๒๕

๔๐๘

๒๙๑
๒๓๙

๔๒๔

๒๗๗ ๓๒๐
๒๖๖
๒๓๓
๑๙๗

๑๐๘

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

เดือน

สํานัักบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

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

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๔๒๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๑๐๐ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๒๘๓ เรื่อง วาระประธานแจ้ง๔ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๓๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

ป, 4

วาระเพื่อทราบ ๒๘๓ เรื่อง (๖๖.๗๕ %)

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๐.๙๔ %)

283

วาระอื่น ๆ ๓๗ เรื่อง (๘.๗๓ %)
อ, 37

พ, 100

วาระเพื่อพิจารณา ๑๐๐ เรื่อง (๒๓.๕๘ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๔๒๔ เรื่อง

๘๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๓๘๓ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๑๐๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๘๘ เรื่อง วาระจร ๑๒ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๒๘๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๒๗๗ เรื่อง วาระจร ๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
ษณะ การเสนอ
จํานวนเรื่อง
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

วาระปกติ

๒๗๗
วาระจร

๘๘
๑๒

๖
ประเภทวาระ

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๓๘๓ เรื่อง

สํานัักบริหารงานสารสนเทศ

๙๐

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

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุม คณะรัฐมนตรี ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๔๒๔ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
สม.
สว.
สผ.
ตช.
ศป.
ศย.
ปช.
อส.
สลธ.คสช
สปสช.
สสท.

๑๑๕

๑๕

๔

๖
๑๑
๖
๖

๒

๖
๖
๖
๕

๒
๓
๒
๓
๑
๑
๑

๐

๒๔

๑๖

๒๐

๙
๑๒
๑๒

๑๗

๑๑
๑๔
๑๕

๖๗

๖

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

รวมทั้งสิ้น ๔๒๔ เรื่อง

๙๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๐

๑๒๐ จานวนเรื่อง

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื
ไป ประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติ
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื
ไป
่องที
องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ
ง ถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
ารณาออกไป
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื
แนก
่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๓๙๕ เรื่อง
๙๓.๑๖ %

เรื่องกฎหมาย
๒๙ เรื่อง
๖.๘๔ %

รวมทั้งสิ้น ๔๒๔ เรื่อง

แนก
องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับ นโยบายรัรัฐ บาล จํา นวน ๑๗๙ เรื่อง และเรื่องที่ไม่
ไม่ส อดคล้องกับ นโยบายรัฐ บาล จํา นวน
๒๔๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล,
๑๗๙ เรื่อง
179, 42.22%
๔๒.๒๒ %

ไม่
อดคล้
งกับ อง
เรื่อสงที
่ไม่สออดคล้
นโยบายรั
ฐบาล,
บาลฐบาล
กับนโยบายรั
245 57.78%
245,
๒๔๕ เรื่อง
๕๗.๗๘ %

รวมทั้งสิ้น ๔๒๔ เรื่อง
สํานัักบริหารงานสารสนเทศ

๙๒

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

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้
บาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

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

๕๘
๔๘
๓๙

๗

๐
(๑)

(๒)

(๓)

๒

๒

(๔)

(๕)

(๖)

๔

๕

๗

(๗)

(๘)

(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ เรื่อง

๙๓

๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

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

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๗๕

๖๖
๕๕

๖๐
๔๕

๒๖

๓๐
๑๕
๐

๑๓
(๑)

๑๒
(๒)

(๓)

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

(๔)

๗
(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ เรื่อง

สํานัักบริหารงานสารสนเทศ

๙๔

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นทีท่ ดี่ ําเนินการ
เรื่องทีเข้
เ่ ข้าสู่การประชุมคณะรั
คณะ ฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภู
การ มิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๓๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีจํจาํ แนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
ภาคตะวันออก
จํานวน ๒ เรื่อง
๖.๔๕ %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จํานวน ๔ เรื่อง
๑๒.๙๐ %

ภาคใต้
จํานวน ๗ เรื่อง
๒๒.๕๘
๕๘ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๗ เรื่อง
๒๒.๕๘ %

กทม. และปริมณฑล
กทม
จํานวน ๓ เรื่อง
๙.๖๘ %
ภาคกลาง
จํานวน ๘ เรื่อง
๒๕.๘๑ %

รวมทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๖ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๒๐ ๑๓
๑๔
๗
๑๐
๔
๐

๑๔

๗ ๙

๑๖
๕

๕

๒

๗

๘

๑๓
๔

๑๑

๔

๒ ๔

๒

๒

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

๙๕

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

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

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรั
ารณาของ
ฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงกันยายน ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรั
ณ ฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

เลขที่หนังสือยืนยัน/

ชื่อเรื่อง

วันเดือนปีที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ๓๓๔๕๐
๓๓๔๕๐/๕๘ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
แก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบั
ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ ไขปัญ หาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๓๓๔๒๙/๕๘
๓๓๔๒๙ [๒๒/๐๙/๒๕๕๘]
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๒๖๐๙ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
๓๒๖๐๙/๕๘
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน ๓๒๕๕๙
๓๒๕๕๙/๕๘ [๑๕/๐๙/๒๕๕๘]
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
สมทบ)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ๓๑๘๕๕/๕๘
๓๑๘๕๕ [๐๘/๐๙/๒๕๕๘]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๐๖๕๐ [๐๑/๐๙/๒๕๕๘]
๓๐๖๕๐/๕๘

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

ฉบับ

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

๓๕
๓๕

สํานัักบริหารงานสารสนเทศ

๙๖

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

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่อ งที่ เ ป็ น พระราชกํา หนด พระราชบัญ ญัติ พระราชกฤษฎี
ษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ ระเบีย บ และ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุ
จา เบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีจํานวน ๖๕ ฉบับ จําแนก
ตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช พระราช พระราช
กําหนด บัญญัติ กฤษฎีกา
๒
๑
๒
๑
๕
๒
๑
๒
๑
๕

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงบประมาณ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

๙๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

กฎ
กระทรวง
๑
๑
๓
๒

ประกาศ

ระเบียบ

๑

๒

๑๒
๑

๑
๒

๑

๑
๑

๑
๑
๒
๑

๑

๑

๑
๒
๑
๑
๒
๑๖

๒๐

๒๔

๒

๓

รัฐธรรมนูญ

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

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่
หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
สม.
สว.
สผ.
ตช.
ศป.
ศย.
ปช.
อส.
สลธ.คสช.
สปสช.
สสท.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคกก.ป้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สํานัักบริหารงานสารสนเทศ

๙๘
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