คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้ง เป็น ต้น ดังนั้น มติคณะรัฐ มนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD
สรุป สาระสํ า คัญ มติค ณะรัฐ มนตรีแ ละรายงานข้อ มูล มติค ณะรัฐ มนตรี โดยรวบรวมรายชื ่อ และสรุป
สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วง
เวลาดั งกล่ าวมี มติ คณะรั ฐ มนตรี ที่ สํา คั ญ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล เช่ น ขออนุ มั ติ ง บประมาณ
เพิ ่ ม เพื ่ อ ดํ า เนิ น โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื ่ อ เกษตรกรชาวสวนยางรายย่ อ ยเพื ่ อ ประกอบอาชี พ เสริ ม
หลั ก เกณฑ์ แนวทาง และวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ เ กษตรกรชาวสวนยาง
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะ
เป็ นข้ อมู ลประกอบการบริ หารราชการแผ่ นดิ นของคณะรั ฐมนตรี และการปฏิ บั ติราชการของสํ านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐ มนตรี รวมทั้งเป็น การสร้างความรับ รู้แก่ป ระชาชนเกี่ย วกับ การทํา งานของรัฐ บาล จึงได้เผยแพร่
เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธันวาคม ๒๕๕๘

-๑/

สารบัญ

เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จ ๔๔๖๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
พระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๘ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา
๔๖๔๗๗/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย พ.ศ. ....
การเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น ดาราศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ ด าราศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก ๔๗๗๔๖/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า
๑
๑
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ร่ า งประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ กํ า หนดรายการสิ น ค้ า ห้ า มนํ า ผ่ า นภายใต้ ๔๖๐๑๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ

๓

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
๔๔๕๕๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๓

๔๕๘๕๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๓

๔๗๗๗๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๔

๔๗๗๘๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๔

การสมทบงบประมาณโครงการภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การเพื่ อการจั ดการคุ ณภาพ ๔๔๗๑๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๕

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่
ผลการประชุมระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่–โอเนียง
ขออนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒ (The 12th APEC Energy ๔๓๖๔๙/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
Ministers Meeting) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ขออนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ ๔๓๙๐๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖
การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration) การประชุมรัฐมนตรี ๔๓๘๙๘/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
เอเชียและยุโรป ด้านการจ้างงาน ครั้งที่ ๕

๖
๖
๗

-๒การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC)
ประจําปี ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐
ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๑๐
การให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs)
ภายใต้ WTO
รายงานผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
ในการเดินทางไปราชการ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล
ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ของนายกรัฐมนตรี
ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดํา เนิน การตามข้อ มติค ณะมนตรีค วามมั่น คงแห่ง สหประชาชาติเ กี่ย วกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย
ขอความเห็นชอบร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตของตํารวจอาเซียน [The ASEANAPOL Communications and
Co-ordination Protocol Crisis Management (ACCPCM)]
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ (ร่าง) ข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
การจัดทําพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโก
การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
โมร็ อ กโกว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น การตรวจลงตราสํ า หรั บ ผู้ ถื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางทู ต
หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าว่ า ด้ ว ยการก่ อ สร้ า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน–สตึงบท
ขออนุมัติลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒
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๔๗๓๑๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๕๕๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๑๘
๑๘

๔๗๖๔๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๑๙

๔๗๘๑๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๑๙

๔๗๙๑๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๒๐

๔๘๐๙๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๒๐

๔๗๖๖๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๒๑

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ๔๔๐๗๓/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
๔๕๕๑๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘

๒๒

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๖
ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๘ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่ งราชอาณาจั กรไทยกั บรั ฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ การพัฒนา
โครงสร้ างพื้ นฐานทางรถไฟในกรอบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานด้ าน
การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ ๑๓ และ
การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดน
(JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ครั้งที่ ๙ (The 9th AMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๔
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ และ
การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองปาดัง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การจัดทํ าบันทึ กความเข้ าใจว่ าด้วยการหารือระหว่ างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท
และถนนเชื่อมโยงไปกับถนนหมายเลข ๕ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๒๒

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
การเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

๔๗๕๑๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๒๒

-๔๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖- ๔๗๕๔๓/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๒๕๕๘ และนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๓
โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ๔๗๔๑๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
ในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

๒๓

๒๓

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่ วมพั ฒนาระบบความคุ้ มครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา
เขตป่าสงวน
๔๖๗๓๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๒๔

การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และผลการประชุมคณะกรรมการ ๔๔๗๒๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

๒๖

การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พั ฒนาคนทุ กช่ วงวั ยโดยส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย

-๕๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ า ระวั ง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนองท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไทศรีนครินทร์) เป็นทางที่ ต้องเสี ยค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ ต้องเสียหรื อ
ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษ
บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ
เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย
หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ....

๔๔๗๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๒๘

๔๖๓๔๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๒๘

๔๕๕๑๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๒๙

๔๕๔๖๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๒๙

-๖โครงการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพื่อใช้ ๔๖๐๐๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๒๙

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
การรายงานผลการดําเนินกิจกรรม "ไทยเชื้อสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา" ๔๕๘๐๑/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘

๒๙

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การเตรียมการเพื่อการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒
รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public- Private
Steering Committee)
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ว ๔๐๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
๔๖๐๓๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๙๓๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๓๑
๓๑
๓๑

๔๖๕๓๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๔๙๗/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๓๒
๓๒

๔๗๖๗๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๓๓

๔๔๗๗๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๓๓

๔๕๙๔๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๓๔

๔๕๒๙๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๖๗๔๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๕๘๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๓๕
๓๕
๓๖

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่ อ นโยบายงบประมาณกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง
สรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC ... มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสูส่ ากล
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙

-๗๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๔๔๖๑๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๑๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๓๖
๓๗

๔๖๕๘๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๓๗

๔๗๓๕๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๓๘

๔๕๐๓๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๗๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๓๘
๓๘

ว ๔๓๑/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๖๓๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๓๙
๔๐

๔๓๙๕๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๔๐

๔๔๖๓๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๑

๔๔๘๖๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๑

๔๕๗๘๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๔๒

๔๕๘๑๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๔๒

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย ๔๔๘๖๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
และกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน
ไฟฟ้า
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ๔๕๐๑๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๔๓

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘
ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
สําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน
การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบ
การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โครงการที่ ๑
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
รายงานผลการเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๕๙

๖.๘ แก้ ปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มในฤดู ฝ นและปั ญ หาขาดแคลนน้ํ า
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงประสบภัย
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)
ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้น้ําน้อย
ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

๔๓

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น ๔๔๙๐๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

๔๔

-๘ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย ๔๔๖๔๐/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์)

๔๔

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan)
เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor)
การดําเนินโครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต และโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตห้วยขวาง
เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพื่อกิจการ
ขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง
และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ [โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)]
ขอความเห็นชอบการปรับเพิ่มมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาที่ ๑ และ ๒
และปรับลดมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาที่ ๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยกรอบวงเงินรวมของโครงการไม่เปลี่ยนแปลง
ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ขออนุมัติดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี (สุวินทวงศ์)
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
แห่งที่ ๓
ขอความเห็นชอบการโอนสัมปทานและการแก้ไขสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
ขออนุมัติโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานี
สะพานพระนั่งเกล้า โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑
และโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณหน้าโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่–บางซื่อ
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนสิงขร)
ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อใช้ประโยชน์

๔๓๙๓๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๔๔

๔๔๔๐๙/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๔๙๒๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๕
๔๖

๔๔๗๖๙/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๖

๔๔๕๘๕/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๗

๔๔๗๒๘/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๗

๔๔๖๙๕/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๘

๔๔๗๕๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๔๙

๔๕๗๗๑/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๙๓๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๕๐
๕๐

๔๖๐๐๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๕๑

๔๖๔๙๘/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๕๑

๔๖๗๕๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๕๑

-๙ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน (สําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู ตําบล
แหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล)

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบบริห ารจัด การของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
๔๓๘๘๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๕๒

๔๓๙๒๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๕๒

๔๔๗๐๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๘๖๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๕๓
๕๔

๔๗๙๐๓/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๕๔

การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๔๖๖๘๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
(ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. ....)
๔๗๗๒๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่โพแทช
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือ ๔๗๕๔๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จํานวน ๔ ฉบับ

๕๕

การประกาศกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๘/๕๙
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. ....
ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒

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

๕๕
๕๖

๖.๑๗ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ๔๖๖๙๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ ๒

๕๖

๖.๑๘ ส่ ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิ จ ดิ จิทั ล และวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ๔๓๖๕๒/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
และการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ว ๔๐๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๕๗
๕๘

- ๑๐ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔๖๗๗๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ขอความเห็ นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดํ าเนิ นการภายใต้ ๔๖๗๘๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๕๘
๕๙

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๔๔๖๐๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๕๒๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๖๑
๖๑

๔๕๖๘๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๖๑

๔๖๕๘๗/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๖๒

๔๗๗๐๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๖๓

การขอขยายเวลาพํานักและขยายพื้นที่การเดินทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ๔๓๘๗๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา ๔๕๐๒๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
๔๔๗๐๙/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
การเข้าร่วมทุนของญี่ปุ่นในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

๖๓

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ฮ่องกง
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ไทย-กัมพูชา
ครั้งที่ ๕
การลงนามรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Joint Committee on
Trade, Investment and Economic Cooperation between Thailand and
China)
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๔ (The Fourth Meeting of the Joint
Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between
Thailand and China)
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค
ครั้งที่ ๒๓ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
๖๔
๖๔

- ๑๑ ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๔๓๘๘๖/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๖๖

รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๔๔๓๓๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
และข้อสั่งการของหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติใ นส่วนที่ เกี่ยวข้องกั บ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน
๒๕๕๘)

๖๗

การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๙. การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากร ๔๓๘๕๕/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
ทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข ๔๕๗๒๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ฉบับ

๙.๒ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ

๖๘
๖๘

- ๑๒ ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔
สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๕ และ
เรื่อง สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙

๔๔๕๕๘/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๙๕๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๖๓๑๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๕๗๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๖๙
๖๙
๗๐
๗๑

ว ๓๙๘/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๔๑๐/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๔๑๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๔๒๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๔๓๒/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๔๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๗๓
๗๓
๗๓
๗๕
๗๖
๗๗

๔๓๕๒๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๗๘

๔๔๕๒๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๗๘

๔๕๒๗๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๗๘

๔๓๖๙๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๗๘

ว ๓๙๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๓๙๙/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๔๑๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๓๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๗๙
๗๙
๗๙
๘๐

๔๕๗๓๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๔๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๘๐
๘๐

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้ อ สั่ ง การของหัว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ แ ละนายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง
แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตามและเร่งรัดการดําเนินการ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง โอนสํานักงาน
นโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๗
การแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
การจัดกิจกรรม "เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับประชาชน
โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน

- ๑๓ ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม
การจัดทําโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม
การดําเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับประชาชน
รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะมอบให้ประชาชน
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน
โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงพลังงาน)
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
การกําหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ
การดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
การลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจาก
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๔๕๗๔๑/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๔๒/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๔๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]

๘๐
๘๑
๘๑

๔๕๗๔๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๔๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๔๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๔๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๕๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๕๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๕๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๕๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๕๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๘๐๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๖๕๑๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๖๕๑๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๖๕๑๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๓๕๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๔๓๘๑๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๖๓๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๖๕๖๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๗๔๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๕๙๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๓๙๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
๔๔๙๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]

๘๒
๘๒
๘๒
๘๓
๘๓
๘๓
๘๔
๘๕
๘๕
๘๕
๘๖
๘๖
๘๖
๘๗
๘๗
๘๗
๘๘
๘๘
๘๙
๘๙
๘๙

ว (ร) ๒๘๐/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๐๓๕/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
ว (ล) ๔๖๒๙๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๘๙
๙๐
๙๐

๔๖๕๐๙/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๙๑

๔๖๔๙๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๙๑

๔๖๔๙๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๙๒

- ๑๔ ว ๔๒๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]

๙๒

๔๖๕๗๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๗๔๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๘๑๓/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
ว ๔๓๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๙๓
๙๓
๙๓
๙๔

๔๗๖๔๖/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๖๒๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๙๔
๙๔

๔๗๔๑๗/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๘๔๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๙๕
๙๕

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง ๔๕๗๐๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการดําเนินโครงการตามแผน
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ (สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖) ๔๖๖๔๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
(ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบับ)

๙๖

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย
หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า
มาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจํ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติขอให้เร่งรัดการดําเนินการ จํานวน ๖ ฉบับ
สรุปผลการดําเนินการ "๑ ปี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม"
รายงานแผนงานและงบประมาณในการดําเนินแผนงานสําคัญของรัฐบาล

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

๙๖

๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขอรับ จัด สรรเงิ น งบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ่า ยเพื่อ กรณีฉุ ก เฉิ น หรื อจํ า เป็ น ๔๓๖๕๕/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
(สํานักงาน ป.ป.ช.)
๔๔๗๘๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีการตั้งครรภ์แทน
๔๖๗๙๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

๙๗
๙๗
๙๗

- ๑๕ ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องใน
การปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ....
ร่ า งกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการขออนุ ญ าต การอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การ
สถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
พ.ศ. ....
ร่ า งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
โดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .....)

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กั บ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ทํ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การดํ า เนิ น คดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

๔๓๗๐๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

๙๘

๔๔๒๐๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๐๔๒/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๗๓๖๒/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๙๘
๙๘
๙๙

๔๗๖๒๒/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๙๙

๔๗๖๔๑/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘]

๙๙

- ๑๖ ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้ ๔๖๖๓๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน

๑๐๐

- ๑๗ -

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

๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๖

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๐๙

๑๑๐
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

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

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๘
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระอัจฉริยะ
การทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๘ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับสํานักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเรือใบ
บังคับวิทยุไทย สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กําหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส
ครบ ๔ รอบ (๔๘) ปี ที่ทรงชนะเลิศและทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ และน้อมรําลึกถึงวันที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง
ดุษฎีกิตติมศักดิ์โอลิมปิก “อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมกีฬาเรือใบให้แพร่หลาย
ในหมู่ประชาชนชาวไทยและเพื่อยกระดับกีฬาเรือใบในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ สําหรับรูปแบบของกิจกรรมการจัดงานฯ
ประกอบด้วย (๑) การแข่งขันเรือใบ (๒) การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ (๓) กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว (๔) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และ (๕) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ TNN และช่อง ๕ และเชิญนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน
โดยเฉพาะนักกีฬาเรือใบชาวต่างชาติจะเป็นระดับ World Class
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาสี่พันบาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาสองพันบาท หนึ่งชนิด
และเหรียญกษาปณ์เงิน ราคาสองร้อยบาท หนึ่งชนิด เพื่อเป็นที่ระลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชดําริเรื่องการอนุรักษ์ช้างป่า และปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรักและเห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกับช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๙๐ พรรษา และเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
เพื่อสร้างนักดาราศาสตร์สมัยใหม่ให้กับประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ งบประมาณดําเนินการรวมทั้งสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมการที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

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

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตามความจําเป็น ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและรายได้จากแหล่งอื่นที่ได้รับในการดําเนินโครงการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การดําเนินการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดังกล่าว
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

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

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดรายการสินค้าห้ามนําผ่านภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดประเภทสินค้าที่ห้าม
นําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงสินค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ตามมาตรการคว่ําบาตรตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
ดังนี้
๑.๑ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่มีมาตรการนําเข้าหรือส่งออกเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ในการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่มีมาตรการคว่ําบาตรตามมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดวันใช้บังคับร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ควรเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปในมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติให้บุคคลต้อง
รั บ โทษทางอาญาต่ อ เมื่ อ ได้ ก ระทํ า การอั น กฎหมายที่ ใ ช้ ใ นขณะกระทํ า นั้ น บั ญ ญั ติ เ ป็ น ความผิ ด และกํ า หนดโทษไว้ เ ท่ า นั้ น
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กระทรวง
พาณิชย์ร่วมกับกรมศุลกากรประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการนําผ่านของไทยให้แก่ผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการต่างชาติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคที่มีอาณาเขตติดต่อกันทราบถึงเหตุผลและความจําเป็น
ในการห้ามนําผ่านสินค้าแต่ละรายการ ในลักษณะการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ไปพิจารณาด้วย
๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคง
รูปแบบใหม่
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ลขาธิ ก ารอาเซี ย นหรื อ ผู้ แ ทนเป็ น ผู้ ล งนามร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งอาเซี ย นกั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (MOU between ASEAN and China on
Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues) ต่อไป ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และจุด
ผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่-โอเนียง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสตึงบท และจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่-โอเนียง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข ๕ ในกัมพูชา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําพรมโหด บริเวณพรมแดน
บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ในการพัฒนาจุดผ่านแดน สะพาน
ข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท รวมทั้งการพัฒนาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่-โอเนียง และ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๓

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

เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ กัมพูชาขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินให้เปล่าจากไทย ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
พื้นที่ขนถ่ายสินค้าบริเวณสถานีรถไฟปอยเปต และ (๒) การปรับปรุงสะพานข้ามพรมแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี (ไทย)บ้านคลองจะกร็อม จังหวัดไพลิน (กัมพูชา)
๒. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ กระทรวงการต่างประเทศ นําเสนอที่ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ บ้านป่าไร่-โอเนียง อย่างเป็นทางการ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Border Committee : JBC) ไทย-กัมพูชา เร่งหารือกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน
๒.๒ กระทรวงคมนาคม นําเสนอบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ในการพัฒนา
จุดผ่านแดน สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยลงนามร่วมกับกัมพูชา
ในระหว่างการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ํา
พรมโหด และนําเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากกัมพูชา
๒.๓ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ดําเนินการเพื่อลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมกับ
กัมพูชาโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงค์แผนแม่บทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นและวางแนวทางให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานให้ประชากรชนเผ่าในอมก๋อยให้สามารถพึ่งตนเอง พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ พัฒนา
สร้างศักยภาพในกลุ่มเป้าหมายทุกระดับให้เข้าใจอันตรายจากฝิ่น รวมถึงปราบปรามกดดันผู้เกี่ยวข้องและตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างจริงจัง
๑.๒ ยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Intelligent Database)
(๒) การควบคุมพื้นที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affective Controlling) (๓) การบําบัดรักษา ติดตาม ฟื้นฟูอย่างครบวงจร (Easy Accessibility
for Treatment) (๔) การป้องกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด (๕) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อาชีพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(Active Community) และ (๖) การอํานวยการบริหารจัดการ (Modern Management)
๒. สําหรับงบประมาณในการดําเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีรองรับการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสม และจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รายงาน สําหรับงบประมาณในการดําเนินการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป
ดังนี้
๑.๑ การช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ในกรณีที่ต้องลดจํานวนเรือประมงให้เหมาะสมกับจํานวนสัตว์น้ําเพื่อรักษาดุลทางธรรมชาติ ในวงเงิน ๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เหลือจ่าย ของกรมประมง จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๖,๙๓๒,๗๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จํานวน ๑๙๙,๐๖๗,๓๐๐ บาท ให้พิจารณาปรับ
๔
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมประมง จํานวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๑๔๓,๐๖๗,๓๐๐ บาท มาดําเนินการในโอกาสแรกก่อน
๑.๒ การจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการทํางานกับสหภาพยุโรป เพื่อดําเนินการเชิงรุกในต่างประเทศ
โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีนัยสําคัญแก่ผู้แทนสหภาพยุโรปที่รับผิดชอบโดยตรง ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่ได้รับจัดสรรแล้ว
จํานวน ๓๗๕,๙๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อมาดําเนินการ
๑.๓ สําหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงซึ่งเดิมไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่ส่งให้สํานักงบประมาณเห็นชอบนั้น
กรมประมงและกรมเจ้าท่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่า ยังมีเรือประมงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถขอรับความช่วยเหลือ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้อีกจํานวน ๘๗๓ ราย และ ศปมผ. ได้เห็นชอบแล้ว จึงเห็นควรให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมาย จํานวน ๒๒๘,๕๑๖,๑๐๐ บาท โดยให้จัดทํารายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และขอ
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
๒. มอบหมายให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยชี้แจงผลกระทบและรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถทํางานต่อเนื่องได้เป็นเวลา ๔ ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ
ต่อผู้แทนสหภาพยุโรปที่จะเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าในเดือนมกราคม ๒๕๕๙

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๖ แห่ง ปรับลดเงินสมทบงบประมาณจากร้อยละ ๑๐
เหลือร้อยละ ๕ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในโอกาสต่อไปหากมีการแก้ไขกฎหมายหรือมีการกําหนดมาตรการจัดเก็บรายได้
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็เห็นควรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายรายได้สมทบงบประมาณค่าก่อสร้างระบบการจัดการน้ําเสียและมูลฝอยชุมชนภายใต้หลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และเห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ เพื่อให้โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒ (The 12th APEC Energy Ministers Meeting) และ
การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒ (The 12th APEC Energy Ministers
Meeting) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายอธิปัตย์
บํารุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมภายใต้หัวข้อหลักคือ “การไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านพลังงาน
ในภูมิภาคเอเปค” (Towards an Energy Resilient APEC Community) ประกอบด้วย ๔ วาระ ได้แก่ (๑) ความท้าทายของโลก
ต่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเปค (The Global Challenge of Energy Resiliency) (๒) การสนับสนุน
ชุมชนในการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ขาดแคลนพลังงาน (Advocating Community-based Clean Energy Use in Energy PovertyStricken) (๓) พลังงานที่ยั่งยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ทันสมัย (Sustainable Energy Through Cutting Edge Clean
Energy Solutions) และ (๔) การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการค้าและการลงทุนพลังงาน (Scaling Up Private
Sector Participation in Energy Trade and Investment)
๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานและคณะได้พบปะและหารือข้อราชการแบบทวิภาคีกับประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การหารือกับเอกอัครราชทูตปาปัวนิวกินีประจําฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความประสงค์จะเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนของไทยเข้าไปศึกษาและแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางด้านพลังงาน
ในปาปัวนิวกินี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางด้านปิโตรเลียม และการหารือกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของทบวงพลังงานระหว่าง
ประเทศ (International Energy Agency : IEA) ซึ่งกล่าวเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
International Energy Agency’s (IEA) Ministerial Meeting ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส โดยประเด็นหลักของการประชุมคือ “นวัตกรรมเพื่อพลังงานสะอาดและมั่นคงสําหรับอนาคต”
๓. สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒ (Cebu Declaration)
ประกอบด้วยเอกสาร ๒ ฉบับ คือ (๑) แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปค (Declaration of the APEC Energy
Ministers Meeting) และ (๒) คําชี้แนะสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปค (Instruction of the APEC Energy
Ministers Meeting) มีสาระสําคัญเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของรัฐมนตรีพลังงานเอเปคต่อประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเปค รวมทั้งแสดงจุดยืนร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค และเน้นย้ําการดําเนินการตามเป้าหมายเรื่องการลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity)
หรือสัดส่วนการใช้พลังงานทั้งหมดเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลงร้อยละ ๔๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ และมีการตั้งเป้าหมาย
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสองเท่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่สหภาพ
สากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่
สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union : UPU) สมัยที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก UPU ในการสมัคร
รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของประเทศไทยไว้เป็นการล่วงหน้า

๖
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration) การประชุมรัฐมนตรีเอเชียและยุโรป ด้านการจ้างงาน
ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกาศความร่วมมือระหว่าง
เอเชียและยุโรปในการสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบาย แผนงาน และความร่วมมือด้านแรงงาน ภายใต้ประเด็นสําคัญที่มีการหารือ
ในการประชุมรัฐมนตรีเอเชียและยุโรปด้านการจ้างงาน ครั้งที่ ๕ ได้แก่ (๑) สร้างเสริมผลลัพธ์ด้านตลาดแรงงานเยาวชน (๒) การส่งเสริม
งานที่มีคุณค่าและสถานประกอบการที่ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (๓) การส่งเสริมระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการเติบโต
และงาน และ (๔) ความร่วมมือในอนาคต
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรองเอกสารดังกล่าว
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) เอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ประจําปี ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบประเด็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber
Council : ITRC) ประจําปี ๒๕๕๘ เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มในปี ๒๕๕๙
และท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุม ITRC ประจําปี ๒๕๕๘ ได้แก่ การจัดการด้านปริมาณการผลิต และการควบคุมปริมาณ
การส่งออกยางพารา โดยในเรื่องรายงานการควบคุมปริมาณการผลิตยางพารา ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
สํานักงบประมาณในเรื่องการชี้แจงระยะเวลาและปริมาณการลดพื้นที่ปลูกยางพาราจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและเกิดภาระงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในอนาคต
๒. เห็นชอบประเด็นท่าทีของประเทศไทยเฉพาะเรื่องการประเมินความเป็นไปได้ในการควบคุมปริมาณส่งออกยางพารา
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการผลักดันการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ผลิตยางในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างเสถียรภาพ
ราคายาง โดยมุ่งพัฒนาให้อาเซียนเป็นตลาดกลางยางพาราที่ได้รับการยอมรับและมีการนําราคาที่กําหนดจากการซื้อขายจริง
ไปอ้างอิงในการซื้อขายยางในตลาดโลก แทนการใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว เพื่อผลักดันให้มี
ผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ ด้านความมั่นคง ได้แก่ การจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-ลาว
การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน ความร่วมมือกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายที่ถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรม
ความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และความร่วมมือด้านแรงงาน
๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุน และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
๑.๓ ด้านความเชื่อมโยง ได้แก่ การขนส่งทางถนน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๗

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

๑.๔ ด้านการพัฒนา สังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ ความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
ด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ
ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในไทย (Baht Bond) ควรเป็นการระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น หากเป็นการนํา
เงินบาทออกนอกประเทศ ก็ควรมีความระมัดระวังเนื่องจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากการระดมทุนดอกเบี้ยต่ําในประเทศไทย
เพื่อไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอื่น นอกจากนี้ ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีหลายโครงการ จึงเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับ สปป.ลาว
เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดร่วมกัน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า การเสนอในครั้งนี้เป็นการเสนอท่าทีของไทยสําหรับ
การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐ โดยยังไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายและไม่มีผลกระทบ
ต่อนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
๒. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ
การเจรจาสินค้าเกษตร (Agriculture) การเจรจาเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและประมง (Non-Agricultural Market Access :
NAMA) การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) การค้าบริการ (Services)
ความโปร่งใสด้านกฎระเบียบ (Rules) ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Development &
LDCs issues) และเรื่องต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้นําผลการเจรจา ITA Expansion พร้อมทั้งข้อมูลผลประโยชน์และผลกระทบจาก
การเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ITA Expansion ของไทยเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ในการเจรจา ITA
Expansion มีรายการสินค้าภายใต้ ITA Expansion จํานวนมากที่ไม่ใช่รายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท้จริง และให้
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐ ให้หน่วยงานที่ร่วมกําหนดท่าทีรับทราบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลสรุปประเด็นเจรจาที่ไทยต้องเตรียมพร้อมให้เป็นไปตามข้อตกลง เช่น การจัดทําวินัยด้านกฎระเบียบภายในประเทศ
ด้านภาคบริการ และความโปร่งใสด้านกฎระเบียบ เป็นต้น ตลอดจนผลสรุปของข้อยืดหยุ่นในประเด็นต่าง ๆ ถึงแม้ว่าผลการประชุม
จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อนําไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแนวทางความร่วมมือด้านการค้า
และบริการ และใช้เป็นทิศทางในการขยายความร่วมมือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในความตกลงอื่น ๆ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ต่อไปด้วย
๔. ในการเจรจาประเด็นต่าง ๆ ให้กระทรวงพาณิชย์คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและระมัดระวังไม่ให้ขัดหรือ
มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศที่ได้ดําเนินการไปแล้วและ
ที่จะมีการดําเนินการในระยะต่อไป โดยเฉพาะการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุนการลงทุน การนําเข้าและส่งออกสินค้า
โดยผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ภายใต้ WTO
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบบัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของไทยสําหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed
Countries : LDCs) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับ ๖ สาขาย่อย ได้แก่ (๑) บริการสถานที่สําหรับกางเต็นท์พักแรม
(๒) บริการด้านสวนสนุกและสถานพักผ่อนหย่อนใจ (๓) บริการโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ (๔) บริการบ้านพักหรือศูนย์สําหรับ
วันหยุด (๕) บริการตัวแทนเดินทะเล และ (๖) บริการรับจัดการสินค้าขนส่งทางทะเล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกที่เป็น
๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ประเทศ LDGs ให้มีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดการค้าบริการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์กับเมียนมา
กัมพูชา และลาว ซึ่งเป็นสมาชิก WTO ในฐานะ LDCs และสมาชิกอาเซียนด้วย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์หารือกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่จะต้อง
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ด้วย หรือไม่ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้กระทรวงพาณิชย์ยื่นบัญชีสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวต่อองค์การการค้าโลก (WTO) แต่หากกรณีบัญชีสิทธิประโยชน์ฯ เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องดําเนินการขอ
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบบัญชีสิทธิ
ประโยชน์ฯ แล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์ยื่นบัญชีสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อ WTO โดยทั้ง ๒ กรณีให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันตามพันธกรณีต่อไป และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญในบัญชีสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ดุลยพินิจในการปรับปรุงแก้ไขได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ในการเดินทางไปราชการ ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Thailand Eye” และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปว่า ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย
และสหราชอาณาจักรครบรอบ ๑๖๐ ปี และการเดินทางของศิลปินไทยไปถวายการบรรเลงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย ครบรอบ ๑๓๐ ปี รวม ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ (๒) การจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทย
(๓) นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “Thailand Eye” และ (๔) งานแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่มี
มาอย่างยาวนาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีและแน่นแฟ้นยั่งยืนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงโดยมีประเด็นสําคัญสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งเน้นย้ําว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ทุกคนจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะการพยายามจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
ไม่ให้เกิน ๑.๕ หรือ ๒ องศาเซลเซียส ควรยึดหลักการความเป็นธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของแต่ละประเทศ
๑.๒ ประเทศไทยจะจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะสามารถนําไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ขจัดการบุกรุกป่า และเพิ่มการปลูกป่า รวมถึงการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ จัดทํา Roadmap
การลดหมอกควัน ทั้งนี้ สิ่งที่สําคัญยิ่งก็คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙

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

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานมากว่า ๕๐ ปี ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินการให้บรรลุวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขึ้นปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ
๑.๓ ประเทศไทยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถในการเป็น “สะพานเชื่อม” ความแตกต่างทั้งภายในและ
ภายนอกกลุ่ม G 77 (The Group of 77) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ร่วมกันของโลก
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายใน
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๑๔ ที่ประชุมเห็นชอบแผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๐๒๕ เพื่อให้ผู้นําอาเซียนพิจารณารับรองและประกาศในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ ๒๗ โดยแผนงานดังกล่าวได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าของอาเซียน (ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๕)
ซึ่งมุ่งเน้นการดําเนินงานที่ต่อยอดจากมาตรการในปี ๒๐๑๕ ให้มีความเข้มข้นและประสิทธิภาพมากขึ้น และเดินหน้ารวมตัว ทาง
เศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ําให้คณะกรรมการสาขาด้านเศรษฐกิจเร่งจัดทําแผนปฏิบัติการ เชิง
ยุทธศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙
๒. ผลการประชุมผู้นําในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ (๑) ผู้นําอาเซียนได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) (๒) รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและจีนได้ลงนามพิธีสาร
ยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (๓) อาเซียนและญี่ปุ่นสามารถสรุปข้อบทความตกลงว่าด้วยการค้าบริการได้แล้ว และ
(๔) ผู้นําอาเซียนและเกาหลีใต้เห็นควรกระตุ้นให้มีการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเห็นพ้องให้
ดําเนินการเจรจาเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติมต่อไป
๓. การหารือทวิภาคี นายกรัฐมนตรีของไทยได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นรับที่จะช่วยเร่งรัด
กระบวนการในการออกใบรับรองด้านสุขอนามัยเพื่อการนําเข้ามะม่วงจากไทย และยินดีจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ของไทยเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งพร้อมจะให้การสนับสนุนไทยในการเข้าร่วมความตกลง Trans-Pacific Partnership
(TPP) และการหารือทวิภาคี ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ของลาว โดยมีประเด็นหารือที่สําคัญเกี่ยวกับความชัดเจนในการออกประกาศของไทยเรื่องการนําผ่านสินค้า และการขยายเวลา
การนําเข้าข้าวโพดให้แก่ลาวเพิ่มเติมอีก ๑ เดือน จากมีนาคม-สิงหาคม เป็นกุมภาพันธ์-สิงหาคม
๔. การประชุม ASEAN Global Investors’ Dialogue จัดโดยมาเลเซียร่วมกับบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นบริษัท
ด้านการลงทุนชั้นนําของโลก เพื่อสร้างโอกาสสําหรับการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมการหารือ
มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยลดต้นทุนการทําธุรกรรมทางการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์
โดยปัจจัยสําคัญในการดึงดูดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง การมีกฎระเบียบและนโยบาย
ที่ชัดเจนและเอื้ออํานวยต่อการลงทุน ความโปร่งใสของโครงการ และการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๒๒๔๔ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
และที่ ๒๒๔๖ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย
๑๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติและแจ้งผลการดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ป.ป.ง.)
เกี่ยวกับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรตามที่ระบุในข้อมติดังกล่าว โดยสํานักงาน ป.ป.ง. จะกระทําได้ก็เมื่อมี
การกระทําอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไม่รวมถึงกรณีความไม่สงบ
ภายในประเทศและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเพื่อก่อความไม่สงบภายในประเทศซึ่งเป็นสถานการณ์ในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
และรัฐเอริเทรีย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็ นชอบร่างพิธีสารในการติดต่ อประสานงานสําหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตํารวจอาเซียน
[The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol for Crisis Management (ACCPCM)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตของตํารวจอาเซียน [The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol for Crisis Management
(ACCPCM)] เพื่อจะได้นําร่างพิธีสารฯ เข้าลงนามร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกตํารวจอาเซียนและองค์กรตํารวจสากล ในการประชุม
หัวหน้าตํารวจอาเซียนครั้งที่ ๓๖ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ต่อไป โดยร่างพิธีสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข่าวสาร และข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ และศูนย์ประสานงาน
องค์การตํารวจสากล เพื่อร้องขอและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบภาวะวิกฤตทั้งทางด้านเทคนิค การสืบสวน
สอบสวน ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจสากล (I-24/7) และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศสมาชิกผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจสากล (I-24/7) และระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจอาเซียน (e-ADS)
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการได้โดยนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ (ร่าง) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน ได้แก่
ความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือ
ด้านวิชาการอื่น ๆ ที่คู่เจรจามีความสนใจ และการจัดประชุมร่วมระหว่างสองฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับหน่วยงานปฏิบัติ และ
(ร่าง) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน อํานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คํานึงถึงสิทธิของแรงงาน และ
ขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
๑.๒ อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ และข้อตกลงฯ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๑

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

๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว
๑.๔ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ และ (ร่าง) ข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการ
ได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อสร้างความมั่นคงด้านระบบสุขภาพ
ของประเทศ โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทุกราย ต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยสถานบริการของรัฐ
เนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังโรคและหากพบความผิดปกติที่อาจต้องมีการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ซึ่งรัฐจะต้องรับภาระต่อไป
และต้องมีการประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ทํางานอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานเข้าถึง
บริการสุขภาพและเพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of
Thailand and the Government of the Kingdom of Morocco) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและความรับผิดชอบ
ในการดําเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลโมร็อกโกที่ครอบคลุมทั้งในลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี เพื่อขยาย
ความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกา (โดยเฉพาะประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งใช้ภาษาฝรั่งเศส)
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นว่า บันทึกความเข้าใจฯ ควรมีการระบุถึงกลไกการติดตามและประเมินผลของความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ไม่กระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทําพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ทวิภาคี พัฒนาความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเยือน ตลอดจนการจัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกัน
๑๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเงิน อุตสาหกรรม
การศึกษา สังคม การกีฬา วิทยาศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและ
ประเด็นปัญหาระดับระหว่างประเทศ
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ
๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบร่างความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ
๑.๓ ในกรณีที่ผู้ลงนามความตกลงฯ มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนสําหรับการลงนามความตกลงฯ
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
๔. ให้ก ระทรวงการต่า งประเทศเร่ง รัด การดํ า เนิ น การตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๑๘ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ
ลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ) และรายงานความคืบหน้าหรือปัญหาอุปสรรคให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน–
สตึงบท
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท เป็นกรอบ
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงทางบก ณ จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวก
ในด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๓

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

๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะทํางานที่เกี่ยวข้องตามบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสําหรับการลงนามดังกล่าว
๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา (JCR) ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. สําหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนน
เชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท โดยรัฐบาลไทยจะจัดหาเงินกู้ให้รัฐบาลกัมพูชาเพื่อดําเนินการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวก ผ่านสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงินงบประมาณ ๙๒๘,๑๑๐,๖๘๑ บาท และ
จะดําเนินการช่วยเหลือแบบให้เปล่า เป็นเงินจํานวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านกระทรวงคมนาคมในการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน
แห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงคมนาคมตัดข้อความในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ข้อที่ ๓ ในส่วนที่กล่าวถึงจํานวนเงินกู้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเงินกู้ รวมทั้งการช่วยเหลือแบบให้เปล่าสําหรับการก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวก ณ จุดผ่านแดนสตึงบท และถนนเชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข ๕ ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสะพานข้ามพรมแดน
แห่งใหม่
๔. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
พิจารณาเตรียมความพร้อมวางแผนการใช้พื้นที่และอัตรากําลังที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเปิดด่านศุลกากร และการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๕. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา
ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยกัมพูชา ครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับเนื้อหาในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ รวม ๒ ประเด็น ก่อนดําเนินการ
ต่อไป ดังนี้
๑.๑ ข้อ ๔.๑ ข. ที่กําหนดว่า “รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้อนุมัติเงินกู้ผ่อนปรน จํานวน ๙๒๘ ล้านบาท
สําหรับการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรของจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังทางหลวงหมายเลข ๕ ของราชอาณาจักร
กัมพูชา" นั้น โดยที่ยังไม่มีการอนุมัติเงินกู้ผ่อนปรนดังกล่าว จึงให้กระทรวงการต่างประเทศปรับข้อความให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
เนื่องจากการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน
๑.๒ ให้ตัดประเด็นข้อ ๔.๒ เรื่อง การอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง ขออนุมัติร่างแนวทางการดําเนินงาน (Roadmap) ของคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย-กัมพูชา]
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา
๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติ
หรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว
๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
๑๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบรายงานผลการเดิน ทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ
พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๒ ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การเข้าเยี่ยมคํานับ นายทองสิง ทํามะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันที่จะเสริมสร้าง
มิตรภาพและความเข้าใจระหว่างกองทัพและประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เห็นว่า
ทั้งสองฝ่ายควรร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธี และจะไม่ยอมให้ผู้ไม่หวังดีมาสร้างปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยก
ภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน
๑.๒ การเข้าเยี่ยมคํานับ พลโท แสงนวน ไซยะลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว ทั้งสอง
ฝ่ายได้หารือและเห็นชอบร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับการฝึกศึกษาและการประสานงานในด้านต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือ
ในการจัดระเบียบชายแดน เพื่อป้องกัน สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งเสนอ
การทําเส้นเขตแดนให้เป็น “เส้นแห่งความร่วมมือ” เพื่ออํานวยความสะดวกเสริมสร้างความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของทั้งสองประเทศในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีชายแดนติดต่อกัน
๑.๓ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ ๒๒ มีความคืบหน้าในหลายประเด็น
ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ไทยลาว ฉบับใหม่ เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สันติภาพ มิตรภาพ และเสถียรภาพของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ทั้งนี้
สาระสําคัญยังคงยึดถือแนวทางตามความตกลงฉบับเดิมที่หมดอายุลง โดยปรับให้ทันสมัยและมีความอ่อนตัวมากขึ้น
๒. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อรับซื้อ
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเฉพาะแนวโน้ม
ความต้องการไฟฟ้า และขีดความสามารถของระบบไฟฟ้าและสายส่งภายในประเทศ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการผันน้ําจากเขื่อน
ไฟฟ้าพลังน้ําที่ประเทศเพื่อนบ้านจะสร้างในอนาคตเข้ามาใช้ประโยชน์ในฝั่งประเทศไทยด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ ๑
เรื่อง การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยของ
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๘ ว่า นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความมั่งคั่ง” โดยผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดดําเนินการลาดตระเวนบริเวณชายแดนร่วมกันเพื่อปราบปราม
การลักลอบตัดไม้ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ
๒. ด้านการเชื่อมโยง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาการขนส่งทางถนน การเดินเรือชายฝั่ง การบริการเดินรถไฟ
โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรหนองเอี่ยนและสตึงบท
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยมุ่งหวังที่จะให้มีมูลค่าการค้า
ทวิภาคีเพิ่มขึ้นเป็น ๓ เท่าของมูลค่าการค้าในปัจจุบันภายในปี ๒๕๖๓ และจะเจรจาความตกลงเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๕

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

๓.๒ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาธุรกิจระหว่างไทยและกัมพูชา
ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจไทยได้ไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสภาธุรกิจ
กัมพูชา-ไทย ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วย
๔. ด้านแรงงาน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือและการคุ้มครองด้านแรงงานระหว่างกัน และมุ่งมั่น
ที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงานและข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างกัน
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่าง
ไม่เป็นทางการระหว่าง ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ที่จะกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความร่วมมือในอนาคต โดยแสดง
ความพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมครั้งที่ ๓ ณ กรุงพนมเปญ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๖ ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๘ ภายใต้
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๖-๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ โดยภาพรวมของการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง มีประเด็น
หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
และเงื่อนไขเงินกู้สําหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ฝึกอบรมฝ่ายไทย ความก้าวหน้า
การออกแบบวิศวกรรม โครงการฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงรายงานสรุปการเลือกเส้นทางและระบบการเดินรถ และร่างรายงานศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ รวมทั้งการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การควบคุมและบริหาร
การเดินรถกลาง (โอซีซี) ร่วมกัน ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย และการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๙ ณ ประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้น ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถเริ่มต้นก่อสร้างโครงการฯ ที่คาดว่าจะสามารถ
เริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้ความสําคัญกับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาพิจารณากําหนดหลักสูตรอบรมบุคลากร
ระยะกลางและระยะยาวร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นฐานของการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางภายในประเทศ
อย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงคมนาคมจัดทํารายละเอียดโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน โดยเฉพาะรูปแบบ
การร่วมลงทุน งบประมาณในการลงทุน และแนวทางการใช้ประโยชน์และการออกแบบเมืองตามแนวเส้นทางและพื้นที่โดยรอบ
แนวเส้นทางเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๑๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral
Cooperation : JC) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดน (Joint Development
Strategy : JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโก-ลก
การเชื่อมโยงโครงการเมืองยางพารา การบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล
การพิจารณานําเข้าข้าวจากไทยทางบก การเร่งรัดการยกร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงรอบด้าน ระหว่าง
ไทยกับมาเลเซีย และความร่วมมือในสาขาใหม่ (ด้านประมง ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควัน)
เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําผลการประชุมดังกล่าวไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าในส่วนของผลการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ ในเรื่องการเชื่อมโยงเมืองยางพารา
และการบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสริมการลงทุน เห็นควรมอบ
ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย ส่วนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลก
เห็นควรเพิ่มเติมหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔ ร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านการเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ และ
ด้านการบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย ควรมุ่งเน้นประเด็นการบูรณาการกับฝ่ายมาเลเซีย โดย
ให้ความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยกําหนด เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการกับฝ่ายมาเลเซีย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๙ (The 9th AMRDPE) และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีภารกิจสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมที่ประเทศไทยได้รับมอบหมาย
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ฉบับปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐ (Framework Action Plan on Rural Development
and Poverty Eradication : FAPRDPE 2016-2020) รับโครงการและกิจกรรมดังกล่าวไปดําเนินการภายในห้วงเวลาตามแผนปฏิบัติการ
ตามมติที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทฯ ครั้งที่ ๑๒ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมที่ประเทศไทยเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพดําเนินการ
- กิจกรรมที่ ๑ การจัดทําเอกสารเผยแพร่และแบ่งปันบทเรียนความสําเร็จและประเด็นท้าทายในการสร้าง
ศักยภาพการพัฒนาที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อน
- กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเยาวชน
- กิจกรรมที่ ๕ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อนําเสนอความก้าวหน้าด้านการคุ้มครอง
ทางสังคมสําหรับแรงงานในภาคเกษตรกรรม ชาวนา และวิถีชาวประมง
๑.๒ กิจกรรมที่ประเทศไทยร่วมดําเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําดัชนี
ความยากจนแบบหลายมิติและดัชนีความด้อยโอกาสแบบหลายมิติเพื่อกํากับการดําเนินงานคุ้มครองทางสังคม
๑.๓ กิจกรรมที่ประเทศไทยขอพิจารณาเมื่อประเทศเจ้าภาพกิจกรรมได้จัดทําข้อเสนอของกิจกรรมที่ชัดเจนแล้ว
(ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพหลัก)
- กิจกรรมที่ ๑๑ การศึกษาดูงาน/ทุนสําหรับผู้จัดทํานโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและที่อยู่
อาศัยสําหรับคนยากจนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
- กิจกรรมที่ ๑๖ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ดําเนินการได้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๗

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

๒. ในส่วนของงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปดําเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๔ (ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters :
AMMD) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยมติที่ประชุมได้ให้ความสําคัญกับความร่วมมือ
ด้านยาเสพติด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบที่จะจัดทําแผนงานอาเซียน (ASEAN Work Plan) ปี ๒๐๑๖ ฉบับต่อไป เนื่องจากฉบับปัจจุบัน
จะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๘ โดยประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อจัดทําแผนงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม
๒๕๕๘ นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอและรับรองจุดยืนของอาเซียน (ASEAN Position) เพื่อนําไปเสนอต่อการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด ครั้งที่ ๕๙ (59th Session of the Commission on Narcotic Drugs : CND) ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ปี ๒๕๕๙ ว่าด้วยเรื่องยาเสพติด (UNGASS) ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เอกสารจุดยืนอาเซียนนี้
จะเป็นการยืนยันว่า อาเซียนมีความมั่นคงที่จะไม่อดทนอดกลั้นต่อปัญหายาเสพติดเพื่อทําให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติด
๒. เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๔ โดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
เพื่อนบ้านต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองอลอสตาร์ รัฐเกดะห์ ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุม
ดังกล่าว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑.๑ การประชุมประกอบด้วย การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๒๒
และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๒ สาระสําคัญของการประชุม เช่น การขับเคลื่อนแผนงาน: IMT-GT
โดยมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ยังสามารถสนองความเปลี่ยนแปลงในระยะ ๑๐-๒๐ ปีในอนาคต การขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วน
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอนุภูมิภาคและกับอาเซียน ตามแนวพื้นที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาค IMT-GT และโครงการสําคัญอื่น ๆ
ความร่วมมือกับสภาธุรกิจ IMT-GT ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และความร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ซึ่งให้การสนับสนุนทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาเมืองสีเขียว การอํานวยความสะดวกทางการค้า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน การพัฒนา
ฐานข้อมูลสถิติ IMT-GT เพื่อเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพของแผนงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาความเชื่อมโยง
ทางองค์กรกับอาเซียน และการทบทวนระยะกลางของแผนดําเนินงานระยะห้าปีฉบับปัจจุบัน (IMT-GT Implementation Blueprint
2012-2016)
๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบที่ไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพังงา
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักควรมีการหารือและติดตามผลการดําเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่อไป และเห็นควรให้ความสําคัญกับปัญหามลพิษทางอากาศ
(หมอกควันข้ามพรมแดน) ที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศทั้งสามฝ่าย รวมทั้งให้การสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อช่วยผลักดันการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๑๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวงเงินรวม ๓๑๓.๓๗ ล้านบาท รวมทั้ง
อนุมัติแหล่งที่มาของเงินทุน รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขทางการเงินสําหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
อย่างไรก็ดี กรณีที่ สพพ. สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินการดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสมตาม
หลักการประหยัดต้นทุนทางการเงินได้ มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ
ของการกู้เงิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ต่อไป
๑.๒ กรณีการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้ สพพ. นั้น ให้ใช้เงินสะสมเป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอ
ก็ขอให้ สพพ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
สพพ. ควรมีข้อมูลวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขผ่อนปรน (Soft Loan) จากองค์กรระหว่างประเทศอื่น เช่น ธนาคารโลก
(World Bank) หรือธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือ
เอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่
๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพมหานคร
๑.๒ เห็นชอบในหลักการกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit)
ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพมหานคร
๑.๓ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กระทรวง
การต่างประเทศใช้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างประเทศ ซึ่งได้รับจัดสรรไว้แล้ว จํานวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป อนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานประสานหลัก (National Coordinator) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation : GMS) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ ๒๑ (the 21st GMS Ministerial Conference) ในการนี้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันหารือเพื่อเน้นย้ําและผลักดันขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA)
ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้ร่วมรับรองและลงนามเอกสาร ๓ ฉบับ
(ร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล ร่างแถลงการณ์ปาดัง และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
ของรัฐสมาชิกกรอบสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย) และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ดังนี้
๑.๑ ประเด็นความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล ได้แก่ การแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักระดับชาติในเรื่อง
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล การให้ข้อมูลแก่สํานักเลขาธิการ IORA (หน่วยงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
ทางทะเลของไทย พร้อมทั้งขีดความสามารถและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว เป็นต้น) การลงนามและเป็นภาคีในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
๑.๒ ประเด็นเศรษฐกิจภาคทะเล ได้แก่ การให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอโครงการซึ่งเป็นผลจากการประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทางทะเล ครั้งที่ ๑ ที่มอริเชียส เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
และ/หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งขนาดเล็กในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการการประมงระหว่างจับ
การแปรรูปหลังการจับ และการเก็บรักษาสินค้าประมงและสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนจากมหาสมุทร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โครงการฝึกอบรม
เรื่องการสํารวจทรัพยากรใต้ทะเลอย่างยั่งยืน โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงการค้าบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ด้วยการส่งเสริมความเชื่อมโยงของท่าเรือ และโครงการจัดตั้งระบบตรวจการณ์ทางทะเลในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
๑.๓ ประเด็นการค้าและการลงทุน ได้แก่ การให้ประเทศสมาชิกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาเข้าร่วมการประชุมด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ครั้งที่ ๒ (Economic and Business Conference : EBC-II)
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจ
ภาคทะเล (Blue Economy) โครงการที่ ๑ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และ/หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งขนาดเล็กในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียนั้น เห็นควรให้ความสําคัญกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งมากกว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เพราะจะมีส่วนสําคัญ
ที่แสดงความตั้งใจและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของการแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๓. เห็นชอบต่อข้อมติเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเอกสาร The Indian Ocean Rim Association
(IORA) Concord และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน (Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman on Political Consultations)
เนื่องจากบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่สามารถดําเนินการได้ ตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนา
ความร่วมมือ ตลอดจนการจัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีระดับของประธานร่วมตามแต่คู่ภาคีจะตกลงกันผ่านช่องทางทางการทูต

๒๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข ๕
ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยัง
ถนนหมายเลข ๕ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ในวงเงินรวม ๙๒๘,๑๑๐,๖๘๑ บาท ตามขอบเขตของ
โครงการฯ
๑.๒ อนุมัติแหล่ง ที่ม าของเงิน ทุน รูป แบบ วิธีก าร และเงื่อ นไขทางการเงิน สําหรับ การให้ค วามช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่กัมพูชา และเห็นชอบให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีให้ สพพ.
๒. สําหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หรือการชําระคืนให้แก่แหล่งเงินทุน
กรณีที่กัมพูชาผิดนัดชําระนั้น เห็นควรให้ สพพ. ใช้เงินสะสมเป็นแหล่งเงินทุนในลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๑

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

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

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นว่า การยกร่าง
พระราชบัญญัติฯ จําเป็นต้องคํานึงถึงพันธกรณีของไทยตามความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical
Barriers to Trade-TBT) ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก ดังนั้น การยกร่างพระราชบัญญัติฯ จึงควรพิจารณากําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่ปรากฏใน International Code ขององค์การอนามัยโลกไปก่อน ส่วนข้อบทกฎหมาย หมวดที่ ๓ เรื่องการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น มีการห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่าย โฆษณา และทํากิจกรรมทางการตลาด
สําหรับสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับทารกและเด็ก หากในกรณีที่เด็กมีความจําเป็นต้องบริโภคอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก การห้ามโฆษณาดังกล่าวอาจจํากัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภค จึงเห็นว่าอาจจะปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ
จากการห้ามโฆษณาเป็นการกําหนดชนิด ประเภท และเงื่อนไขของการโฆษณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฯ
นอกจากนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมาย เนื่องจากกรมอนามัยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ขณะที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ถ้าหากพิจารณาอํานาจหน้าที่ตามภารกิจแล้วควรเป็นภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะสังคมไทย
ไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สําคัญในเชิงบวกทั้งการดูแลเด็กได้ดีขึ้น ประเทศไทยมีความก้าวหน้า
อย่างสําคัญในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การสร้างโอกาสและการยอมรับ
ให้กับเด็กและเยาวชนกระทําผิดได้กลับสู่สังคม รายได้ครัวเรือนมากกว่ารายจ่าย มีโอกาสในการออมไว้สําหรับวัยสูงอายุมากขึ้น
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ต้องติดตาม
เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งการจ้างงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลง หนี้สินครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้น อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกยังเพิ่มขึ้น รวมทั้งความจําเป็น
ในการเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาดําเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

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

การแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสําเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุน
แบบทดสอบศักยภาพต่าง ๆ และการประมวลการทดสอบในระบบออนไลน์ (online) แก่นักเรียนและสนับสนุนข้อมูลอาชีพและ
ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา
๒. กําหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษาด้วย

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และนโยบายและแผน
ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พบว่า มีจํานวนลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวน ๓,๓๒๐ คน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลดลงเหลือ ๓,๐๓๗ คน และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลงเหลือ ๒,๖๐๒ คน
๒. นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓
เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทต่อเนื่องสําหรับให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ให้หมดสิ้นไป ตามข้อผูกพันที่รัฐบาลไทยมีต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการทํางานในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจรได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับคนพิการและคนทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยผลลัพธ์ของโครงการประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
๑.๑ ด้านนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ
ซึ่งมีการเสนอให้ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
๑.๒ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก และยานพาหนะสําหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ โดยเสนอให้มีการกําหนดช่วงระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาอาคารสถานที่ที่ให้บริการภาคขนส่งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design)
และ Service Design

๒๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๓ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ
๑.๔ ด้านการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อํานวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ
๒. ต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง
๕ แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจําทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ท่าเรือ
พระนั่งเกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง
๓. คู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ และคู่มือแปลภาษา หรือป้ายสัญลักษณ์ภาษา
สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกําหนด
ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายของประเภทที่ดินกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. รั บทราบกระบวนการการจั ดระเบี ยบการใช้ ประโยชน์ ในที่ ดิ นป่ าสงวนแห่ งชาติ พื้ นที่ ดํ าเนิ นการ ระยะที่ ๑
กระบวนการการจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ให้ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ส.ป.ก. สํ า หรั บ พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การระยะที่ ๒ และผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการจัดให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามอํานาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการที่ดินทํากินตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดให้มีการปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
รวมทั้งพิจารณาออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแต่ไม่สามารถนํามาเรียกร้องให้รัฐออกเอกสารสิทธิ
เช่น โฉนดที่ดินให้ในภายหลัง
๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติควรคํานึงถึงความจําเป็นในการช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหลักสําคัญมากกว่าสิทธิในการจัดสรร และเพื่อเป็นการลดข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
และควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

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

ป่าสงวนแห่งชาติให้กับประชาชนทั่วไปทราบในวงกว้างควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และในกระบวนการดําเนินการ
จัดที่ดินให้เกษตรกรควรเพิ่มกระบวนการประเมินและเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีทักษะหรือองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดสรรที่ดิน และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสําหรับสมาชิกทุกคน ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรที่ดินร่วมกันจนอาจทําให้การดําเนินกระบวนการจัดหาที่ดินไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหากลุ่มเกษตรกรไม่สามารถรวมกันได้ หรือไม่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ที่ดินที่ได้รับไปแล้ว รวมทั้งควรดําเนินการให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย

๒๕

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

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

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึก ษา และผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายและพั ฒนา
การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาเสนอ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งกํากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินนโยบายและการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้มีความสอดคล้องอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศที่มีผลการจัดการศึกษาได้ดี และการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

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

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ที่เป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี

๒๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

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

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ํา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดงท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และ
สายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
(ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะบางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสีย
ค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายยมราช ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหัวลําโพง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสะพานสว่าง
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอุรุพงษ์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุรวงศ์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจันทน์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสาทร
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ ๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ ๒ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท และด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษเพชรบุรี ตามอัตราที่ประกาศตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ประชาชนในด้านการจราจรในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรม " ปั่นเพื่อพ่อ
Bike for Dad" ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนาชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่า
ผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี
(ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตาม
อัตราที่ประกาศตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ
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๒๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๕๙ ระยะดําเนินการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘-๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. แผนอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การอํานวยความสะดวกด้าน
โครงข่ายถนน การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/สถานีขนส่ง/ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ/
สถานีรถไฟฟ้า การอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร
๒. แผนงานบริหารด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ขับขี่/ผู้โดยสารปลอดภัย
มาตรการยานพาหนะปลอดภัย มาตรการถนนปลอดภัย มาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ มาตรการ
ด้านความมั่นคง และมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
๓. การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผลช่วงเทศกาลและช่วงหลังเทศกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑
นาฬิกา ของวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณจัดหาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จํานวน ๒,๙๓๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและ
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินกิจกรรม "ไทยเชื้อสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา" และการแข่งขันกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ ครั้งที่ ๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการดําเนินกิจกรรม “ไทย
เชื้อสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา” และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ ดังนี้
๑. การจัดงาน “ไทยเชื้อสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานจัดงาน ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ บริเวณวงเวียนโอเดียน และถนนเยาวราช มีการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา และการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน ปีที่ ๔๐ โดยได้มีการดําเนินการ
๑.๑ การทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จํานวน ๘๘๐ รูป บริเวณถนนเยาวราช การตีกลองสิงโตปล่อยริ้วขบวนเทิดไท้
มหาราชา และการแปลขบวนคณะเชิดสิงโตเป็นอักษรคําว่า “ทรงพระเจริญ”
๒๙
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๑.๒ พิธีถวายราชสดุดี ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
๑.๓ การแสดงชุด ๒๔ กตัญญู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อบิดาและมารดาอันสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญู
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี และสอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงต้องการให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อของแผ่นดิน
๒. การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสามารถคว้าตําแหน่งเจ้าเหรียญทอง
ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดี
และได้รับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านกีฬาของไทย ตามแนวทางเป้าหมายสร้างประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านกีฬา (Sports Hub) สร้างกีฬาไทยเป็นหนึ่งในอาเซียน

๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
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๓๐

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

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

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ ระยะที่ ๒ ภายในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยทุกส่วนราชการควรกําหนดโครงการหรือมาตรการ
ขับเคลื่อนประชารัฐใน ๒ ระดับ ตามแนวทางดังนี้
๑.๑ การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในระดับแนวดิ่ง กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กําหนด
โครงการหรือมาตรการ
๑.๒ การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในระดับแนวระนาบ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเป็นผู้กําหนดโครงการหรือมาตรการ
ทั้งนี้ ในการกําหนดโครงการหรือมาตรการให้คํานึงถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะสนับสนุน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ด้วย
๒. ให้ทุกส่วนราชการเตรียมจัดทําโครงการและมาตรการตามแนวทางข้างต้น เพื่อประกอบมาตรการขับเคลื่อนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘) โดยสินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ น้ําหอมและเครื่องสําอาง ผลไม้ นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋า
หนังและเข็มขัดหนัง สุราต่างประเทศ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สําหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท รองเท้าหนังและ
รองเท้าผ้าใบ เลนส์ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ทําด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอทําด้วยขนสัตว์
ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทําด้วยคริสตัล มีมูลค่านําเข้า ๙๑๔.๐๔
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๘๑ ของมูลค่านําเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๙๖.๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือร้อยละ ๑๑.๘๔ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านําเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้ําหอมและเครื่องสําอาง นาฬิกาและอุปกรณ์
ผลไม้ สินค้าที่ขยายตัวเพิ่มสูงสุด ๕ กลุ่มสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ดอกไม้ ผลไม้
นาฬิกาและอุปกรณ์ น้ําหอมและเครื่องสําอาง และสูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สําหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท
ส่วนสินค้าที่มีการหดตัวสูงสุด คือ กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์
๒. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางในการปรับลดอากรนําเข้าสินค้าในกลุ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่าย
และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศ เช่น พลอยชนิดต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering Committee)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering
Committee) รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทํางาน ๑๒ ชุด ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางการทํางานของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ดังกล่าวข้างต้นให้เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในพื้นที่ด้วย
๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ชี้แจงว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering Committee) มิได้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี
หากแต่เป็นคณะกรรมการที่ภาคเอกชนขันอาสาเข้ามาช่วยภาครัฐดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวง
กรม และหน่วยงานต่าง ๆ และทําให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทําให้ภาคเอกชนได้รับรู้
การดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และช่วยถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนสาธารณชนในภาพรวม
ต่อไปได้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลง และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่สามตามการขยายตัวของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และจํานวนนักท่องเที่ยว
รวมทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
การลดลงของราคาสินค้าส่งออก และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งทําให้ดัชนีผลผลิตภาคเกษตร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และ
การส่งออกปรับตัวลดลง และเป็นข้อจํากัดที่สําคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ ซึ่งที่ประชุมฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ ดังนี้
๑. รั บ ทราบความก้ า วหน้ า ของการขั บ เคลื่ อ นการลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผ่ า น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มาตรการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิ่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน และมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางการรายงานความคืบหน้าของโครงการภายใต้การขับเคลื่อน
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความชัดเจน อาทิ ประเภทของแหล่งเงินในการดําเนินโครงการ ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายปีและรายไตรมาส อัตราการเบิกจ่ายจริงเทียบกับประมาณการอัตราการเบิกจ่ายตามแผน
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในกรณีที่อัตราการเบิกจ่ายจริงต่ํากว่าเป้าหมาย และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
และเร่งรัดการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไป
๓. มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสานกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเพื่อแจ้งผลการให้สินเชื่อกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแก่ผู้ว่าราชการและนายอําเภอได้รับทราบ เพื่อให้การดําเนิน
มาตรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งให้มีการพิจารณาเรื่องการประเมินผลเพื่อยกระดับกองทุนที่มีศักยภาพจากระดับ C
เป็นระดับ B
๔. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
๕. มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสานธนาคารออมสินสอบถามความเห็นของธนาคารพาณิชย์ว่า
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตรงกับความต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใด
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบการติดตามและรายงานความคืบหน้าของมาตรการการเงินการคลังเพื่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ (๑) มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (๒) มาตรการการลดค่าธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (๓) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสําหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (สําหรับอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท)
๗. ให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน และมาตรการการเงินการคลังเพื่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ถือเป็นมาตรการที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ ให้มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค เพื่อรายงานต่อที่ประชุมทุกเดือน
๓๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยให้กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองยื่นคําขอกู้และทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือภายในกรอบวงเงินที่กําหนด
๖๐,๐๐๐ ล้านบาท (ธนาคารออมสิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท)
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกําหนดก่อน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. สําหรับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๒.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑
ให้ก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สําหรับโครงการ/รายการ
ที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณเพื่อนําไปใช้ในโครงการสําคัญ
เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป
๒.๒ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถ
ก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ดําเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติให้ขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมของโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม จํานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๗๕ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัตราร้อยละ ๓ ต่อปี
สําหรับการดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๕๐ ล้านบาท และค่าชดเชยดอกเบี้ยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลารวม ๓ ปี รวม ๔๕๐ ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นต้นไป ตามภาระที่เกิดขึ้นจริง ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

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

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจของ
การยางแห่งประเทศไทย จํานวน ๒๐ ล้านบาท ให้ใช้จากกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๔๒ ล้านบาท ที่ยังคงเหลืออยู่เป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอ
ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนายางพารา โดยดําเนินการให้สอดคล้องตามนัยของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
๑.๓ ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย จํานวน ๕ ล้านบาท ให้ใช้จาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ทั้ง ๒ หน่วยงานได้รับจัดสรร รวม ๕ ล้านบาท เป็นค่าติดตามโครงการฯ
เป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางถึงตัวอย่างความสําเร็จของเกษตรกรชาวสวนยาง
ในทุกภูมิภาคที่ได้ปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในสวนยางอย่างหลากหลาย รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะในการจัดทํา
แผนธุรกิจและการทําเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพเสริมหรือปรับเปลี่ยนอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดย
การให้สินเชื่อดังกล่าวต้องมีความรัดกุม เหมาะสมตามศักยภาพของเกษตรกรอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนี้สินที่ไม่สามารถ
ชําระคืนของเกษตรกรตามมา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อน
ในระดับพื้นที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมถึงตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดูแลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามมาตรการนี้ได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องหลักประกัน
และกระแสเงินสด เพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง ประกอบด้วย (๑) คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง
ช่วยเหลือไม่เกิน ๑๕ ไร่ (๒) การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้องมาแจ้งขอ
เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะกําหนดรายละเอียดสถานที่รับแจ้งการเข้าร่วมโครงการ
ในแต่ละพื้นที่เพื่อประกาศให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน (๓) การตรวจสอบรับรองสิทธิ์ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข้งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด คณะกรรมการ
บริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอําเภอ และคณะทํางานตรวจสอบสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับตําบล และ (๔) การจ่ายเงินให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท.
จะนําบัญชีรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิ์จาก
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอําเภอ ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ ประมวลผล
ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ทั้งนี้ ให้กําหนดระยะเวลา
การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้โดยเร็ว
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางรับทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเรียกร้องขอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ในภายหลัง และในโอกาสต่อไปในการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมถึงกรณีการเสนอโครงการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่น ๆ ควรให้ความสําคัญถึงการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแล
ตัวเองต่อไปได้ในอนาคต และช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินจากการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาล โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ นอกจากนี้ ควรเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ
โดยอาศัยโอกาสจากการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ณ จุดให้บริการในพื้นที่ เพื่อสร้างความสนใจและเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล
อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป
๓๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการใช้เงินกองทุนพัฒนายางพาราให้สอดคล้องตามนัยของ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางของข้อบังคับคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณากําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนกรีดยางที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC ... มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC … มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล ระหว่างวันที่
๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทําเนียบรัฐบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจําหน่ายสินค้า ในช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ช่วงที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวนครั้งละ ๑๒๐ บูท โดย
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานในแต่ละช่วง การดําเนินงานระหว่างวันที่ ๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มีผู้เข้าชมงาน จํานวน ๒๓๗,๑๔๙ คน ยอดจําหน่ายสินค้าในงาน จํานวน ๖๕,๗๑๓,๐๓๖ บาท ยอดสั่งซื้อ จํานวน ๙,๐๙๗,๑๐๐ บาท
๒. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เข้าชมงาน โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ที่เข้าร่วมจําหน่ายสินค้า มีความพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ รายได้จากการจําหน่ายสินค้า การประสานงานของเจ้าหน้าที่
รูปแบบการจัดงาน ส่วนผู้เข้าชมงานที่เป็นชาวไทย มีความพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ ระยะเวลาการจัดงาน รูปแบบผลิตภัณฑ์
รูปแบบการจัดงาน และผู้เข้าชมงานที่เป็นชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
การจัดงาน และราคาผลิตภัณฑ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม จํานวน ๓๐๗,๙๙๘,๔๐๐ บาท
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ประกอบด้วย
๑.๑ เงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร วงเงิน ๓๐๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท จากเงินทุนสภาพคล่องของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
๑.๒ ค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ที่เสนอขอจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงินรวม ๕,๐๐๘,๔๐๐ บาท จําแนกเป็น
๑.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกินวงเงินในรอบแรก วงเงิน ๒๐๘,๔๐๐ บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
๑.๒.๒ ค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรที่ใช้เอกสาร ภ.บ.ท. ๕
ภ.บ.ท. ๖ และ ภ.บ.ท. ๑๑ แจ้งขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองยืนยันสิทธิ์จากคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระดับจังหวัด ๑๗,๓๖๙ ครัวเรือน วงเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ที่เห็นควรให้ดําเนินการจ่ายเงินของโครงการฯ เป็นไปอย่างระมัดระวัง และให้มีหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นต้น ตรวจสอบการดําเนินโครงการฯ และการจ่ายเงินของโครงการฯ อย่างถี่ถ้วน และในการดําเนินโครงการฯ จะต้องพิจารณา
ดําเนินการไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนโดยรวม นอกจากนี้ ควรเร่งดําเนินกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังเหลืออยู่รวม ๒๒,๙๒๘ ครัวเรือน ให้ทันภายในกําหนดระยะเวลาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
รวมทั้งการจ่ายเงินให้เกษตรกร การจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกร พื้นที่การเพาะปลูก จะต้องมีการจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมอย่างถูกต้อง
ไม่รั่วไหล มีการดําเนินการโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต
๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเพิ่มเติม จํานวน ๒๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นว่า เมื่อรวมกับ
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ (๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ จะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินรวม ๕๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
คงเหลือของโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้น ที่กรมการค้าภายในเบิกจ่ายแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับส่วนที่เหลือหากไม่เพียงพอหรือมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณ
เพิ่มเติม ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว โดยให้กระทรวงพาณิชย์จัดทํารายละเอียดและแผนการใช้จ่าย
เงินงบกลางเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ติดตามและกํากับการดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น และจีน โดยล่าสุด (ตุลาคม) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ร้อยละ ๓.๑ เป็นระดับต่ํ าสุดนั บตั้ง แต่เกิ ดวิกฤตการเงิน ในปี ๒๕๕๒ และเป็น ระดับ ที่ต่ํา กว่าการขยายตั ว
ในปี ๒๕๕๗ ที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๔ รวมไปถึงสถานการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหดตัวสูง โดยเฉพาะน้ํามัน ส่งผลให้
ราคาสินค้าส่งออกโลกจะลดลงกว่าร้อยละ -๑๖.๙ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์การค้าโลกรวมทั้งไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว
๒. ภาพรวมมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่า ๑๘,๘๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลดลงร้อยละ -๕.๕๑ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของไทยช่วงมกราคม-กันยายน ๒๕๕๘
หดตัวที่ร้อยละ -๔.๙๘ อย่างไรก็ตามรายได้จากการส่งออกของไทยในรูปเงินบาทยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะเดือนกันยายน ๒๕๕๘
มีมูลค่า ๖๖๕,๕๘๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๕๒ ด้านมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเดือนกันยายน ๒๕๕๘
มีมูลค่า ๒,๖๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -๙.๙ (YoY) จากปัจจัยราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกชะลอตัวและผลผลิตอาหาร
ทะเลขาดแคลน ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้น จากทิศทางการฟื้นตัวในสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ได้แก่
รถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ ๒๐.๖ (YoY) ตามการเติบโตของการส่งออกรถยนต์นั่ง ส่วนรถกระบะยังคงหดตัว การส่งออก
ทองคํากลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ร้อยละ ๕๘๙.๕ (YoY) เนื่องจากราคาทองคําขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทําให้มีการส่งออกเพื่อทํากําไร
๓. การนําเข้าเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มูลค่า ๑๖,๐๒๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -๒๖.๒๐ (YoY) โดยกลุ่ม
เชื้อเพลิง หดตัวสูงถึงร้อยละ -๔๔.๐ ตามทิศทางราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมทั้งการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งสําเร็จรูป และสินค้าทุน
หดตัวสูงถึงร้อยละ -๒๘.๑ และ -๒๓.๑ (YoY) ตามลําดับ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามูลค่าการนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยาน
ยนต์ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งใช้เป็นปัจจัยการผลิตรถยนต์ สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ
๑๙.๕ (YoY) เป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มการส่งออกรถยนต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่าง
ประเทศเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ยังคงเกินดุล ๒,๗๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในระยะ ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน ๒๕๕๘) เกินดุล
๗,๗๕๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๓๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวจากไทย
ไปจีน มีสาระสําคัญเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งสุขอนามัยของสินค้าข้าวไทยที่จะส่งออกไปจีน
ตามข้อตกลงทางเทคนิคที่ได้ตกลงกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของ
ข้าวไทย
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนด
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถของหน่วยงานในการตรวจสอบ รับรอง และควบคุมคุณภาพข้าวไทยให้ได้มาตรฐานและพิจารณาถึงผลกระทบ
ในอนาคตของการจัดทําความตกลงข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวในลักษณะดังกล่าวกับ
ประเทศอื่น ๆ ที่อาจต้องดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน ซึ่งอาจจะมีผลเป็นการกีดกันหรือ
อุปสรรคทางการค้าของไทย รวมทั้งจะต้องดําเนินการไม่ให้ขัดกับหลักการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก (WTO/SPS) ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ร่วมมือกันในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
สําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของอาเซียน โครงการที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน
โครงการที่ ๑ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเริ่มต้นใช้ระบบการรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการทดลองใช้ระบบการรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าด้วยตนเอง รวมถึงมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการเจรจาปรับประสานระเบียบปฏิบัติของโครงการนําร่องฯ ทั้งสองโครงการ
เพื่ อ จั ดทํ าระเบี ยบปฏิ บั ติ สํ าหรั บระบบการรั บรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้ าด้ วยตนเองของอาเซี ยน ที่ ประเทศสมาชิ กทั้ ง ๑๐ ประเทศ
วางเป้าหมายจะนํามาปฏิบัติจริงภายในปี ๒๕๕๙ รวมทั้งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมีเวลาเตรียมความพร้อม
มากขึ้นก่อนเริ่มระบบปฏิบัติจริง
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบของไทยต่อการขยายระยะเวลา
โครงการนําร่องฯ โครงการที่ ๑ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และนําส่งไปยังเลขาธิการอาเซียน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการฯ
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนํามาปรับปรุงระบบและระเบียบปฏิบัติ
ในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของโครงการนําร่องฯ ทั้งสองโครงการที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในเรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินค้าที่ตนเองทําการส่งออก และเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ผู้ส่งออกไทย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๘,๕๖๖
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๘.๑๑ (YoY) เนื่องจากช่วงต้นปี ๒๕๕๗ การส่งออกชะลอตัวจากปัจจัยทางการเมือง และกลับมา
ฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๗ ส่งผลให้ไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๗ การส่งออกมีมูลค่าสูงและเป็นไตรมาสเดียวที่ขยายตัว
เป็นบวกที่ร้อยละ ๑.๕๘ (YoY) ในขณะที่การนําเข้าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๖,๔๖๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๘.๒๑ (YoY)
ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เกินดุล ๒,๑๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๒. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวตามราคาสินค้าเกษตรโลก เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ลดลง
ร้อยละ ๑๐.๓ (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสินค้าเกษตรส่งออกสําคัญ
อย่างยางพารา จะมีปริมาณส่งออกสูงขึ้น แต่ราคายังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้มูลค่าการส่งออกหดตัวลง โดยสินค้าเกษตรและสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรมีมูลค่าการส่งออกที่เปลี่ยนแปลงไป (YoY) ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้แห้ง น้ําตาลทราย ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รวมทั้งไก่แปรรูป
๓. มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวลง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๖.๖ (YoY) โดยสินค้าส่งออก
อันดับหนึ่งของไทยคือ รถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวที่ร้อยละ ๐.๒ (YoY) ในขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันดิบ
หรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกลดลง
ต่อเนื่องตามภาวะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ําไปจนถึงสิ้นปี หากไม่รวมสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับน้ํามันและทองคํา มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จะหดตัวร้อยละ ๖.๗ (YoY)

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเติม ๓ เขต ประกอบด้วย (๑) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (๒) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้ําโขง และ (๓) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนกลาง ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและชุมชนในพื้นที่ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยคํานึงถึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยส่งเสริมให้แผนปฏิบัติการสามารถ
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในภาคการท่องเที่ยวของประเทศและในพื้นที่ไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ไปพิจารณาด้วย ทั้งนี้ สําหรับภาระงบประมาณ
ที่จะเกิดขึ้นให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และ
ภารกิจพื้นฐานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นําผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวซึ่งเป็นงาน
ส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ Tokyo Big Sight
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Association of Travel Agents : JATA)
เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand” และ “Discover
๓๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

Thainess” ให้ ช าวญี่ ปุ่ น เกิ ด การรั บ รู้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยเพื่ อ เพิ่ ม
นักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดย ททท. ได้จัดเช่าพื้นที่ขนาด ๙๐ ตารางเมตร สําหรับก่อสร้างและตกแต่งเป็นคูหาประเทศ
ไทยภายใต้แนวคิด “Discover Thainess” และ “Amazing Thailand” เพื่อเป็นสถานที่ดําเนินการเจรจาธุรกิจระหว่าง Travel
Agencies ในตลาดญี่ปุ่นและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับ Travel Agencies และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จัดแสดงและสาธิต
ศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน เช่น พื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว (ทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ) พื้นที่
สําหรับการเจรจาธุรกิจระหว่าง Travel Agencies พื้นที่สําหรับการแสดงนาฏศิลป์ และพื้นที่สําหรับกิจกรรมถ่ายภาพกับฉากแหล่ง
ท่องเที่ยวประเทศไทย (ตลาดน้ํา) เป็นต้น
๒. การเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ทั้งกลุ่มเดิมและรายใหม่ที่มุ่งทําตลาดกับญี่ปุ่นได้เข้าพบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนําเที่ยว ในพื้นที่ในตลาดญี่ปุ่นโดยตรง
ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในเรื่อง
การติดต่อประสานงานและการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ ททท. สําหรับงาน Japan Tourism Expo Japan 2016 กําหนดจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัด กลุ่มจังหวัด
หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะ
๑.๒.๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความสําคัญ ควบคุม กํากับ ดูแล หน่วยงานภายใต้สังกัดส่งรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากรายงานการเงินเป็นรายงานที่แสดงข้อมูลฐานะทางการเงินและ
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐที่หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบในการจัดทําและส่งรายงานการเงินให้กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) ให้ทันภายในเวลาที่กําหนด เพื่อให้การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐมีความครบถ้วนและรวดเร็ว ในอันที่จะ
ช่วยให้รัฐบาลได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายและการบริหารด้านการคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงมีหน่วยงานภาครัฐ และ อปท. ที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือภายใน ๙๐ วัน (สําหรับ อปท.) จํานวน ๒๒๙ หน่วยงาน
๑.๒.๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่มีเงินที่ปลอดภาระผูกพันจํานวนมาก ควรพิจารณาให้มีการใช้จ่ายเงิน
ดังกล่าวให้เต็มศักยภาพเป็นลําดับแรกก่อนที่จะขอใช้งบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม
๑.๒.๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลการปกครองท้องถิ่น
ผลักดันให้ อปท. กู้ยืมเงินจากเงินฝากกองทุนในกลุ่ม อปท. เช่น เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินฝาก
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นกองทุนเงินสะสมของกลุ่ม อปท. มากกว่ากู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้กลุ่ม อปท. ได้รับ
ผลประโยชน์รายได้ดอกเบี้ยการกู้ยืมดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของหน่วยงานที่ไม่สามารถส่งรายงานการเงินให้กระทรวงการคลัง
ได้ตามกําหนด ต้องรายงานเหตุผลหรือปัญหาอุปสรรคต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
สําหรับการบริหารการเงินของ อปท. เห็นควรให้ อปท. ที่มีเงินสะสมจํานวนมากและไม่มีภาระผูกพัน พิจารณานําเงินดังกล่าว
มาดําเนินการตามภารกิจและขั้นตอนของกฎหมายของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการและ
ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ ส่วน อปท. ที่จําเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อนํามาดําเนินภารกิจตามกฎหมายจะต้องดําเนินการเท่าที่จําเป็น
และประหยัดต้นทุนทางการเงินให้มากที่สุด โดยเห็นควรให้กู้ยืมเงินจากเงินฝากจากกองทุนในกลุ่ม อปท. เพื่อให้กลุ่ม อปท. ได้รับ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙

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

ผลประโยชน์รายได้ดอกเบี้ยการกู้ยืมดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการการเงินของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังควรพิจารณาปรับปรุงลักษณะการวิเคราะห์ให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
ความเสี่ยงทางการคลังของภาครัฐในภาพรวม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ทําความตกลง
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว โดยกําหนดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าสาธารณชนและภาคธุรกิจให้ความสําคัญกับค่ากลางของอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในทางธุรกิจและการดํารงชีวิตประจําวัน ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อ
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการชี้แจงสาเหตุและแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินแก่สาธารณชนโดยเร็วในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อ
เคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายของนโยบายการเงิน ไปพิจารณาต่อไปด้วย

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงประสบภัยเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร (ช่วงภัยเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) รวม ๑๐ ภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนแล้ง ภัยฝนทิ้งช่วง
วาตภัย ศัตรูพืชระบาด โรคพืชระบาด อัคคีภัย โรคระบาดสัตว์ (โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย) และภัยอื่น ๆ (ช้างป่าทําลายพืชผล
ทางการเกษตร) ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงราย นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ลําปาง ศรีสะเกษ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี และ
อุบลราชธานี เกษตรกรจํานวน ๑๔๖,๙๘๖ ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๖,๓๔๙,๓๘๗ บาท (ด้านพืช เกษตรกร
๑๔๓,๒๖๖ ราย วงเงิน ๑,๐๔๙,๖๒๔,๗๙๙ บาท ด้านประมง เกษตรกร ๒,๓๐๖ ราย วงเงิน ๕๒,๐๖๗,๑๕๓ บาท และด้านปศุสัตว์
เกษตรกร ๑,๔๑๔ ราย วงเงิน ๔,๖๕๗,๔๓๕ บาท) โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอดังกล่าว
เป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรให้ความสําคัญกับ
การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการจัดการภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในระดับชุมชน โดยเฉพาะการปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับลักษณะของภัยพิบัติ การเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นจาก
สภาพภัยพิบัติซ้ําซาก และการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิถีชีวิต และการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนในระดับพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การจ่ายเงินให้เกษตรกร การจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกร จะต้องมีการจัดทําทะเบียนอย่างถูกต้อง
ไม่รั่วไหล รวมทั้งมีการควบคุมให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมี
ความคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร็ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
๔๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเพาะปลูกจากการปลูกข้าวและยางพาราเป็นการปลูกพืชอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือการเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืช โดยให้
เร่งดําเนินการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายหรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรสําหรับประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้น้ําน้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้น้ําน้อย โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาทบทวนแผนการดําเนินโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อน มีความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายการบริหารโครงการฯ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเพิ่มเติมให้ “ลงรายละเอียด ประหยัดงบประมาณ เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจ/มีเงินให้ราษฎรใช้จ่าย ขณะที่มาอบรม” และควรเร่งดําเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้
ตลอดจนติดตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในขณะนั้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการดําเนินการในระดับพื้นที่โดยบูรณาการ
การทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดําเนินโครงการ
หรือมาตรการต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปรับโครงสร้าง
การผลิต ส่งเสริมอาชีพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกมาเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึง
การให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่
ทั้งประเทศ เพื่อให้การดําเนินมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างแท้จริง
ยั่งยืน และมีความต่อเนื่อง
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนการดําเนินงานโดยระบุถึงกลุ่มเป้าหมาย
และพื้นที่ในการดําเนินการและสรุปผลการดําเนินการที่ผ่านมา รวมถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งให้เร่งประชาสัมพันธ์
แผนงานโครงการดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จํานวน ๒๒๐,๕๐๐ ราย ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (หลักสูตร
๙๐ ชั่วโมง/รุ่น รุ่นละ ๕๐ ราย จํานวน ๕ รุ่น) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานที่ดําเนินงาน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ๘๘๒ ศูนย์) ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ระยะเวลาการดําเนินงาน ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวม ๕ รุ่น โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนแผนการดําเนิน
โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการดําเนินการในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการ
การทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดําเนินโครงการ
หรือมาตรการต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ ฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปรับโครงสร้าง
การผลิต ส่งเสริมอาชีพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงการให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั้งประเทศเพื่อให้การดําเนิน
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างแท้จริง ยั่งยืน และมีความต่อเนื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๓,๐๕๑ ตําบล มีการเสนอขอความต้องการตามเงื่อนไขขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน
และได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจํานวนทั้งสิ้น ๓,๐๔๔ ตําบล รวม ๖,๕๙๘ โครงการ และเมื่อดําเนินการจริงพบว่า ชุมชนสามารถดําเนินการ
ได้จนเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ จํานวนทั้งสิ้น ๓,๐๔๓ ตําบล รวม ๖,๕๙๖ โครงการ โดยมีตําบลที่ขอยกเลิกการดําเนินงาน จํานวน
๑ ตําบล รวม ๒ โครงการ คือ โครงการประเภทการจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร (การก่อสร้างฝายชะลอน้ํา)
๒. ผลการดําเนินการเกษตรของชุมชน โครงการของชุมชน จํานวน ๖,๕๙๖ โครงการ จําแนกตามประเภทของกิจกรรม
ได้แก่ (๑) กิจกรรมด้านการจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน จํานวน ๓,๓๒๘ โครงการ (๒) กิจกรรมด้านการผลิตทางการเกษตร
และการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง จํานวน ๖๓๖ โครงการ (๓) กิจกรรรมด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จํานวน ๒,๓๗๑ โครงการ และ (๔) กิจกรรมด้านการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร
จํานวน ๒๖๑ โครงการ
๓. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและชุมชนเกษตร เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ จํานวน ๒.๘๗ ล้านครัวเรือน
เกิดการจ้างงานในชุมชน จํานวน ๐.๘๗ ล้านราย และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการดําเนินงานโครงการ จํานวน
๒,๐๔๘.๐๒ ล้านบาท
๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเกษตร จํานวน ๖,๕๙๖ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๙๙๒,๗๗๗,๔๔๘.๑๙ บาท จําแนกเป็นค่าวัสดุ ๑,๓๗๖,๐๙๒,๙๐๕.๓๗ บาท และค่าจ้างแรงงาน ๑,๖๑๖,๖๘๔,๕๔๒.๘๒ บาท
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๗๘๗,๘๔๕.๐๕ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งในปี ๒๕๕๘/๕๙ และผลกระทบ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา เป้าหมายเกษตรกร ๒๒๐,๕๐๐ ราย แบ่งเป็น
๕ รุ่น รุ่นละ ๕๐ ราย ใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ใน ๗๗ จังหวัด เริ่มดําเนินการ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณที่อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๔,๕๗๔,๐๐๐ บาท
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เตรียมความพร้อมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนปฏิบัติงานที่เสนอ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อดําเนินการปฏิรูปการเกษตร การสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศ โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและ
ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ด้วย
๓. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้น้ําน้อย โดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๖๗,๕๖๖,๖๘๕ บาท
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๔๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บ ร่ ว มมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า ฉบับลงนามเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการปรับแก้ตามคําขอ
ของฝ่ายเมียนมาในสองประเด็น ได้แก่ (๑) ปรับระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจฯ ด้านไฟฟ้า ให้สั้นลงจาก ๑๐ ปี เป็น ๕ ปี และ
(๒) ปรับวิธีการสิ้นสุดและการต่อระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจฯ ด้านไฟฟ้า จาก “การต่ออายุโดยอัตโนมัติตามอายุของบันทึก
ความเข้าใจฯ เมื่อครบระยะเวลา โดยยกเลิกได้หากคู่สัญญารายใดรายหนึ่งแสดงความประสงค์ก่อนหมดอายุเป็นเวลา ๖ เดือน” เป็น
“บันทึกความเข้าใจนี้ จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลา เว้นแต่ประเทศคู่สัญญาจะแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุความเข้าใจฯ
ล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือนก่อนวันสิ้นสุดหมดอายุ” ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรให้กระทรวงพลังงานพิจารณาติดตาม
ดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่ระบุในบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อสามารถหารือกับฝ่ายเมียนมาในการต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจฯ ให้ทันก่อนบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นอายุลง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ และพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของบริบทความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของทั้งสองประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตร่วมด้วย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงพลังงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการที่ขัด
ต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดกรณีการดําเนินการในลักษณะนี้ขึ้นอีก และให้รายงานผลการพิจารณาให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปชี้แจงทําความเข้าใจ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Government organizations :
NGOs) เกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็นในการแก้ไขแผนพลังงานของประเทศ และในประเด็นที่ยังมีข้อขัดแย้งในสังคม เช่น จํานวน
แหล่งปิโตรเลียมและปริมาณปิโตรเลียมที่พบ ปริมาณการผลิต รายได้ของรัฐบาลภายใต้ระบบให้สัมปทาน บริษัทต่างประเทศ
ที่สนใจต่อการเปิดระบบสัมปทาน ข้อดีข้อเสียของระบบสัมปทาน ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบจ้างผลิต การจัดตั้ง
บรรษัทน้ํามันแห่งชาติ และแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน เป็นต้น
๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๓.๑ กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยืนยันให้กระทรวงพลังงานแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในประเด็นการเพิ่มระบบสัญญาจ้างผลิต (service contract) และการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันแห่งชาตินั้น
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ไปเพิ่มหลักการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
โดยอาจกําหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายเฉพาะหรืออนุบัญญัติต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓

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

๓.๒ กรณีประเด็นที่กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังเห็นว่า สามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย โดยกําหนดเป็นกฎกระทรวงหรือประกาศได้นั้น เห็นควรให้กระทรวงพลังงาน
ชี้แจงให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คปพ. และ NGOs ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงเหตุผลของการดําเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย
๓.๓ กรณีประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยของร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับที่กระทรวงพลังงานชี้แจงว่า อยู่นอกกรอบ
ของร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการไปแล้วนั้น ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติ รวม
๒ ฉบับ ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ไปแก้ไขเพิ่มเติมหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการของสภา
และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาด้วย ส่วนประเด็นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้กระทรวงพลังงานไปชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจํานวนร้อยละ ๑๐๐
หรือ ๑ เท่าของเงินได้ที่ได้จ่ายไประหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขของมาตรการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์) โดยเป็นการกําหนดให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง เป็นจํานวนร้อยละ ๒๐ ของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร
พร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดในระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก
(E-W Corridor)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการขับเคลื่อนโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญและมีความพร้อม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙
(Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๔๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๑ แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) ได้พิจารณาโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ที่มีความพร้อมสามารถเริ่มประกวดราคา
ได้ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ โครงการ วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๖,๓๘๕.๗๗ ล้านบาท จําแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่ม
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว และสามารถประกวดราคาได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ไตรมาสแรกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๖ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม ๑๘๖,๓๐๗.๔๕ ล้านบาท และ (๒) กลุ่มโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสามารถเริ่มประกวดราคาได้ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จํานวน ๑๔ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม
๑,๖๑๐,๐๗๘.๓๒ ล้านบาท
๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor)
ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W) ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เส้นทางแม่สอด
ทางหลวงพิเศษเชื่อมต่อกับ Super Cluster บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ทางหลวงพิเศษเชื่อมต่อกับ Super Cluster นครราชสีมา
ทางหลวงสายมุกดาหาร และ (๒) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W) ได้แก่ เส้นทางรถไฟตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตกตอนบน (Upper East-West Economic Corridor) ช่วงแม่สอด-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่นร้อยเอ็ด-มุกดาหาร และเส้นทางรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก ตอนล่าง (Lower East-West Economic
Corridor) ช่วงกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ และช่วงกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการ
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เกี่ยวกับการกํากับและติดตามการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน
อย่างเคร่งครัด การให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยงหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
การกําหนดใน TOR ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบการก่อสร้าง การทดสอบการเดินรถ และการบํารุงรักษา การกําหนด
ให้มีการประกอบและผลิตรถไฟฟ้า รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถไฟฟ้าในประเทศตามมาตรฐานของผู้ผลิต และ
มีมาตรการตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐให้มีความโปร่งใส การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
และดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน การนํา
เป้าหมายผลผลิตรายไตรมาสไปใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้รัฐบาลใช้ในการกํากับและติดตาม
การขับเคลื่อนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ การกําหนดระยะเวลา และหลักเกณฑ์
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประเภทของโครงการให้มีความชัดเจน รวมทั้งการให้ความสําคัญกับ
การจัดทําแบบจําลองประมาณการปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งของประเทศที่สะท้อนการลงทุนระบบขนส่งรูปแบบต่าง ๆ
ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง เพื่อให้สามารถ
เข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาได้ทันภายในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดําเนินโครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต และโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเป็นมาและขั้นตอนการดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ตและโครงการพัฒนา
ปรับปรุงท่าเรือสงขลา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต คณะทํางานประเมินราคาทรัพย์สินของท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ตได้มีการประเมิน
ราคาทรัพย์สินของท่าเรือภูเก็ตแล้ว และคณะทํางานพิจารณากําหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ตอบแทนการบริหารจัดการท่าเรือ
สงขลาและท่าเรือภูเก็ตได้มีมติให้กรมธนารักษ์ประสานงานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากําหนด
เงื่อนไขการประมูล แต่ยังขาดข้อมูลเชิงสถิติในอดีตและข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท่าเรือ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือขอข้อมูลจาก
กรมเจ้าท่าแล้ว
๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา คณะทํางานประเมินราคาทรัพย์สินของท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ตได้มี
การประชุมเพื่อพิจารณากําหนดราคาประเมินทรัพย์สินของท่าเรือสงขลาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์พิจารณากําหนด
เงื่อนไขและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
ต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง
เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ดําเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ [โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี
(สุวินทวงศ์)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๒ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้
ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง
เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเพื่อดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสร้าง
โครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานที่จอดรถสําหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขต
ห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเพื่อดําเนินกิจการ
ขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจดําเนินการสํารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้ดินหรือพื้นน้ํา
เพื่อการวางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชน
๒. อนุมัติแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตสะพานสูง
บริเวณสถานีคลองบ้านม้า จากเดิมที่กําหนดส่วนกว้างของแนวเขต ๒๐๐ เมตร เป็น ๓๐๐ เมตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับเพิ่มมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาที่ ๑ และ ๒ และปรับลดมูลค่าสัญญา
ก่อสร้ างงานโยธาของสัญญาที่ ๖ โครงการรถไฟฟ้า สายสี ม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยกรอบวงเงินรวมของ
โครงการไม่เปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการปรับเพิ่มมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาที่ ๑ และ ๒ และปรับลดมูลค่าสัญญาก่อสร้าง
งานโยธาของสัญญาที่ ๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เนื่องจากการปรับมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาดังกล่าว
มีมูลค่าต่ํากว่า ๕๐๐ ล้านบาท และไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จึงอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาดําเนินการได้ตามมาตรา ๗๕(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. เห็นชอบการจัดหาแหล่งเงินกู้ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลัง โดยให้
เป็นไปตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณากู้เงินในประเทศและ
นํามาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้เงินต่อ และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเพื่อเป็นงบชําระหนี้ให้กับ รฟม. เพื่อใช้ชําระหนี้แก่แหล่งเงินกู้โดยตรง ทั้งในส่วนของเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป
๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานของโครงการฯ ต้องเป็นไปตามหลักการความเหมาะสมทางวิศวกรรม และสอดคล้อง
กับการประมาณการปริมาณผู้โดยสารของโครงการฯ และจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอน ได้แก่ ข้อตกลง
ของการใช้พื้นที่และค่าใช้จ่ายทางเชื่อมบริเวณสถานีบางซ่อน แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้สถานีพระนั่งเกล้า และเหตุผลและความจําเป็น
ต่อการให้บริการในส่วนงานปรับปรุงเกาะกลางถนน สําหรับการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นให้วางแผนและเตรียมความพร้อม
๔๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ในแต่ละขั้นตอนอย่างรัดกุมเพื่อให้การดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาเป้าหมาย รวมทั้งมีมูลค่าโครงการเป็นไปตาม
กรอบวงเงินที่คาดการณ์ไว้และอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานและงานเพิ่มเติมต่าง ๆ
เท่าที่จําเป็น เพื่อเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และการดําเนินการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอลดหย่ อ นค่ ารายปี ภาษีโ รงเรือ นและที่ ดิ นในท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิข อง บริ ษัท ท่า อากาศยานไทย จํา กั ด
(มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขออนุมัติลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนัยมาตรา ๓๑ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยให้เป็นไปตามกรอบบันทึกข้อตกลงเรื่อง การเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือคืนภาษี
ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จํานวน ๓๔๗,๘๘๒,๓๔๑.๙๐ แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนําผลการหารือที่ได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และค่าสํารวจอสังหาริมทรัพย์สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในกรอบ
วงเงินจํานวน ๙,๖๒๕ ล้านบาท ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง สําหรับค่าก่อสร้างงานโยธา ให้กระทรวง
คมนาคม โดย รฟม. ทบทวนมูลค่างานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
ให้เป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาดําเนินการตามนโยบายการลงทุนด้านระบบรางของรัฐที่เน้นให้การกําหนดมูลค่าการลงทุนมีความเหมาะสม
และประหยัด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการขนส่งทางราง
ทั้งนี้ ให้ระมัดระวังความซ้ําซ้อนของการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและการจ้างบริษัทก่อสร้างด้วย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งภายใน ๓๐ วัน
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และประธาน
กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เกี่ยวกับการทบทวนมูลค่างานโยธาให้เป็นราคาปัจจุบันและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การเร่งนําเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนงานระบบไฟฟ้า
อาณัติสัญญาณ ขบวนรถไฟฟ้า และการเดินรถ การเร่งนําเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเอกชนพร้อมกันทั้งสองช่วงในคราวเดียวกัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเร่งดําเนินงานในส่วนระบบรถไฟฟ้าที่จะให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการอย่างรอบคอบ
และคํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับของประชาชนและประเทศเป็นสําคัญ การเร่งนําเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรมฯ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งเส้นทาง รวมทั้งการเร่งรัดการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้อง
กับเส้นทางและระยะเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพื่อให้โครงข่ายการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีความสมบูรณ์ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย
๓. ในส่วนของการลงทุนงานระบบไฟฟ้าและการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งจะใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน
เข้าร่วมลงทุน นั้น ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗

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

๔. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น รับไปพิจารณาหาแนวทางส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าและรางรถไฟภายในประเทศให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการดําเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบการขนส่งทางราง และลดภาระการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
แห่งที่ ๓ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานัก
งบประมาณ กองทัพเรือ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและเสนอ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ วย กระทรวงคมนาคม สํ านั ก งบประมาณ กองทั พ บก
กองทัพอากาศ กองการบินทหารเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาและระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ
๑.๓ มอบหมายให้กองทัพเรือ (การท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานสนับสนุนและกํากับ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาต่อไป
๒. สําหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะโครงการที่มีความจําเป็นต้องเร่ง
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้หน่วยงาน
ที่มีความพร้อมและต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หรือใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ของกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ/หรือเงินรายได้ของกองทุนเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ฯลฯ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอและเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ก็ให้ขอรับการสนับสนุน
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นกรณี ๆ ไป โดยจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานอู่ตะเภาเห็นสมควรแยกอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศและระหว่างประเทศออกจากกันให้ชัดเจน การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเชื่อมโยงจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาเข้าสู่
เมืองพัทยาหรือแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก และเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงเส้นทาง
ไปยังจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความสะดวกและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางราง สําหรับ
กิจกรรมใดภายใต้แผนที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยานอู่ตะเภาเข้าข่ายที่จะต้องดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กําหนดไว้
รวมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และนําเสนอขออนุมัติงบประมาณตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณากลไกการขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการทั้งในด้าน
การดําเนินงานตามภารกิจและงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกํากับดูแลและติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
การดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓
อย่างต่อเนื่อง และเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กองทัพอากาศ กองทัพบก และกองทัพเรือ
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาห้วงอากาศ PBN Airspace ให้มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและ
ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศสามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงและการบินพลเรือน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๔๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น รับไป
ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่ง
ทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบให้เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งภูมิภาค
เพื่อใช้เป็นฐานบริการซ่อมบํารุงอากาศยานจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งอากาศยานไปซ่อมบํารุง
ในต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงรูปแบบการลงทุนที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อลดภาระ
งบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบการโอนสัมปทานและการแก้ไขสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการโอนสัมปทานสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) และสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปยังบริษัทใหม่ [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)]
ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL)
ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ (๖) และเห็นชอบการแก้ไขสัญญาโดยการเปลี่ยนแปลง
คู่สัญญาในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาสัมปทาน
การลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๗
๑.๒ เห็นชอบการโอนสัมปทานสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ ๔ สัมปทานสําหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ
เดินรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ของ BMCL ไปยังบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง
BMCL กับ BECL ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๕ (๗)
และเห็นชอบการแก้ไขสัญญาโดยการเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสัญญาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ ๔ สัมปทานสําหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า
การให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ของ BMCL ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๗
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรณีมีข้อสังเกตว่าการควบบริษัท BECL กับ BMCL จะทําให้
บริษัทที่เกิดขึ้นใหม่ (BEM) มีวัตถุประสงค์อื่นที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (เนื่องจาก รฟม. ถือหุ้นอยู่ใน BMCL
ซึ่งจะควบรวมกับ BECL เป็นบริษัทใหม่) นั้น หากบริษัทที่จะเกิดขึ้นใหม่ (BEM) ยังคงมีวัตถุประสงค์เดิมอยู่แม้จะมีการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมก็ยังถือว่าเป็นกรณีที่สามารถดําเนินการได้โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ รฟม.
ส่วนประเด็นสัดส่วนการถือหุ้นของ รฟม. ใน BEM ที่จะมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับการถือหุ้นใน BMCL นั้น เป็นเรื่องที่กระทรวง
คมนาคมและกระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังยืนยันว่าได้พิจารณา
ความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวแล้ว และเมื่อทําสัญญากับบริษัท BEM แล้ว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ รฟม.
ยังคงมีสิทธิตามที่ระบุไว้ในสัญญากับ BECL และ BMCL ทุกประการ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕๓ บัญญัติให้บริษัทที่ควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
เหล่านั้นทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่กระทบต่อการดําเนินการตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมต้องกํากับดูแล กทพ. และ รฟม.
ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องชัดเจน และควรกํากับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการ รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต ช่วยแบ่งเบาภาระการคลัง
ของประเทศในระยะยาว และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านกลไก
ของตลาดทุนได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาคัดเลือกโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นว่า ลักษณะและขนาด
ของกองทุนฯ ควรให้เป็นไปตามความต้องการ (Demand) ที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างแท้จริง รวมทั้งมีแผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ชัดเจนและมีความพร้อมในการดําเนินการเป็นสําคัญ สําหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนฯ และกลไก
การรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ําให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นั้น ยังไม่มีรายละเอียดวงเงินและระยะเวลาที่ชัดเจน ประกอบกับเป็นกองทุน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จึงเห็นควร
ที่ผู้บริหารกองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยไม่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ นอกจากนี้ ให้มีการกําหนดโครงสร้างและสัดส่วน
ของการลงทุนระหว่างการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นให้ชัดเจน รวมถึงมีการกําหนดกลไกการรับประกัน
ผลตอบแทนขั้นต่ําจากการลงทุน และระดับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุน
ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ในส่วนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนฯ และการประกันผลตอบแทน
ขั้นต่ําที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุน ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและสามารถดําเนินการได้ภายในกรอบ
ของข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปประกอบการพิจารณาในประเด็นนี้ แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการ
ปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ และโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี
บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่–บางซื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ และโครงการ
ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
๑.๒ ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม โดยวิธีการให้กู้เงินต่อหรือค้ําประกันเงินกู้ ภายใต้กรอบ
วงเงินค่าก่อสร้างโครงการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ทั้ง ๓ โครงการ ในกรอบวงเงิน ๔๒๕,๐๕๐,๒๔๑.๗๔ บาท และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจําปี
ให้เป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอ เพื่อการชําระหนี้แก่แหล่งเงินทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป
๒. สําหรับการดําเนินการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรีบริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
รัตนาธิเบศร์ ให้กระทรวงคมนาคมหารือกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดําเนินการและแหล่งเงินดําเนินการ ทั้งนี้
ก่อนเริ่มขั้นตอนการดําเนินโครงการปรับปรุงอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ รฟม. ต้องจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ ตามความเห็น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดทําข้อมูลศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
๕๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึง่ เป็น
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในอนาคต แบ่งตามลําดับ ดังนี้
๑. โครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เปิดให้บริการแล้วเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. โครงการรถไฟฟ้าที่กําลังดําเนินงานก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่
๒.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ที่มีกําหนดจะเปิดให้บริการในปี ๒๕๕๙
๒.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เป็นรถไฟฟ้าทั้งแบบใต้ดิน
และแบบยกระดับ
๒.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
๒.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วง
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี มีแผนเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๕ โดยมีแผนการดําเนินงานประกวดราคาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
และเริ่มดําเนินการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ กําหนดแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ
ให้บริการผู้โดยสารในปีที่เปิดให้บริการ จํานวน ๔๘๑,๐๙๐ คนต่อวัน
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐพิจารณา ได้แก่
๔.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (มีแผนเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๓)
๔.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง (มีแผนเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๓)
๕. โครงการที่มีความพร้อมในการดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการรอพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
๖. โครงการรถไฟฟ้าที่กําลังศึกษา ออกแบบ เพื่อรายงานต่อกระทรวงคมนาคมก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ได้แก่
๖.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๖.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย ๔
๖.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงคูคต-ลําลูกกา
๖.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงสมุทรปราการ-บางปู
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ด่านพรมแดนสิงขร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน
และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อกําหนดที่ตั้งของด่านพรมแดนสิงขร และทางอนุมัติจากด่านพรมแดนสิงขรถึงด่านศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓
และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน (สําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู
ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนสําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู
ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล ของกรมทางหลวงชนบท โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้าม
มิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะต้องดําเนินการตามความเห็น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑

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

ทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดําเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจําเป็นต้องเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทน ไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่า ของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จก่อนดําเนินโครงการฯ
ต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การก่อสร้างสะพานข้ามคลองดูดังกล่าวเป็นการดําเนินโครงการในบริเวณปากคลอง
ที่เชื่อมต่อกับทะเล พื้นที่สองฝั่งคลองเป็นป่าชายเลน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการจับสัตว์น้ํา
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะต้องถือปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเห็นควรรับความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในประเด็นการดําเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์และป่าชายเลนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หลังจากก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนอย่างจริงจัง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะทําการศึกษาเพื่อกําหนดวิธีการ
ประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการทําลายป่าชายเลนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการประเมินความเหมาะสมของโครงการที่มี
การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประกาศกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเพิ่มเติมให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้ “สินค้าเกษตร หมายถึง ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกรรม” ซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิช ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้ น
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรให้รู้ถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากตลาดล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดําเนินธุรกิจและประกันความเสี่ยงด้านราคา และให้กระทรวงการคลังติดตามประเมินผลการควบรวมตลาดซื้อขายล่วงหน้า
โดยเฉพาะต่อเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้คณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
น้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็น ๒ ราคา ดังนี้
๑.๑ กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ และ
๙ ในอัตรา ๘๐๘ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ ๔๘.๔๘ บาท
๕๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เท่ากับ
๓๔๖.๒๙ บาทต่อตันอ้อย
๑.๒ กําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ ๕ ในอัตรา ๗๗๓ บาท
ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๔๖.๓๘ บาทต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส.
ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เท่ากับ ๓๓๑.๒๙ บาทต่อ
ตันอ้อย (เขตคํานวณราคาอ้อยที่ ๘ โรงงานหยุดประกอบการชั่วคราว)
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณากําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตน้ําตาลทราย
ในเขตคํานวณราคาอ้อยที่ ๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็น รวมทั้งรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
ราคาอ้อยและน้ําตาลทรายเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องรับภาระจากการช่วยเหลือผู้ผลิตน้ําตาลและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเหมือนที่ผ่านมา
และหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําตาล และเพิ่มรายได้รวมเฉลี่ยให้เกษตรกรและอุตสาหกรรม
น้ําตาล รวมทั้งเร่งรัดกําหนดมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะ
ในเขตที่ ๕ และควรติดตามผลของประกาศราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็น ๒ ราคา เพื่อใช้ประกอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ําตาล โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย นอกจากนี้ ควรมีการติดตามกระบวนการผลิตน้ําตาลภายในประเทศอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามที่ได้มีการประมาณ
รายได้ ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ตลอดจนเร่งรัดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปรับ
โครงสร้างต้นทุนราคาอ้อยและน้ําตาลทรายให้ชาวไร่อ้อยได้รับรายได้ที่คุ้มกับต้นทุนการผลิตและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดําเนินการให้มีการนําประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
มาประกาศใช้โดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
จํานวน ๒ โครงการ โดยใช้แหล่งเงินจากเงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น
๙,๖๐๐ ล้านบาท และวงเงินชดเชยดอกเบี้ยรวม ๒๖๐.๓๒๕ ล้านบาท ดังนี้
๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด ปี ๒๕๕๘/๕๙ กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสําปะหลัง ๒๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. ๔,๖๐๐
ล้านบาท รัฐชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ FDR+1 ต่อปี ระยะเวลา ๒๔ เดือน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๒๐๔.๗๐ ล้านบาท
๑.๒ โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสําปะหลัง
๑๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. ๕,๐๐๐ ล้านบาท รัฐชดเชยดอกเบี้ยอัตรา FDR+1
ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๕๕.๖๒๕ ล้านบาท
โดยเมื่อเกษตรกรได้สางคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยในส่วนที่ผู้กู้รับผิดชอบแล้ว ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริงเพื่อชดเชยดอกเบี้ยในปีงบประมาณถัดไปตามความจําเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนวิธีการดําเนินการโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอีกครั้งหนึ่ง และ
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดําเนิน
โครงการอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานดังกล่าวเพื่อให้การบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปยัง
ส.ป.ก. พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ ที่กําหนดให้การโอนสิทธิในที่ดินไปยังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพิจารณา
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกําหนด นั้น ควรบัญญัติไว้ให้ชัดเจนในกฎกระทรวงว่าจะใช้
งบประมาณแผ่นดินหรือจากเงินกองทุนเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหากจะใช้เงินกองทุนเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จะต้ องพิ จารณาระเบี ยบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ าด้ วยการใช้ จ่ ายเงิ น และการเก็ บรั กษาเงิ นกองทุ นการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ของผู้ได้รับสิทธิในที่ดินให้มีความถูกต้องและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และระเบียบอื่น ๆ รวมทั้งกระบวนการที่จะดูแลให้การจ่าย
ค่าตอบแทนที่จะเกิดขึ้นถึงมือเกษตรกรหรือทายาทโดยธรรมของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิในที่ดินอย่างแท้จริง ไปพิจารณาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ผลไม้เศรษฐกิจหลัก ๗ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ดําเนินการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการผลผลิต (๒) การบริหารจัดการการตลาด (๓) การวิจัยและพัฒนา (๔) พัฒนาองค์กรและ
เกษตรกร และ (๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยแบ่งแผนปฏิบัติการออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เน้นการจัดตั้งกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพในพืน้ ทีก่ ารผลิตตามเขตความเหมาะสม
(Zoning) และระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตในการขยายตลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
ของแต่ละหน่วยงานรวมวงเงินทั้งสิ้น ๗๗๓.๖๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสผลไม้ไทยหรือเข้าร่วมการจัดงานเทศกาลผลไม้ไทย หรือจัด
เส้นทางท่องเที่ยวแวะชิมผลไม้ในแหล่งผลิต เป็นต้น การเร่งรัดผลักดันการผลิตตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural
Practice) ให้เป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผลไม้ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล การติดตาม
สถานการณ์ผลผลิตผลไม้ในแต่ละปีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้ในแต่
ละชนิดและแต่ละพื้นที่ ให้ชัดเจนและรวดเร็ว การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลไม้ส่งออกของไทยและที่นําเข้าในประเทศ
อย่างสม่ําเสมอ การส่งเสริมแนวทางเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

๕๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกี่ยวกับการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ การใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ และการดําเนินงานของกองทุนฯ รวมทั้งการกําหนดแหล่งเงินของกองทุนฯ และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ที่เห็นควรกําหนดขอบเขตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีความชัดเจนในรายละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ลดความทับซ้อนในการดําเนินงาน และส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการในลักษณะ
ที่เป็น Performance-based ที่ชัดเจน โดยให้มีการรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจํา อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง รวมถึงการประเมินความสําเร็จทั้งในระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของมาตรการสนับสนุน
ทั้งในระหว่างและหลังจากการดําเนินการที่ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่โพแทช
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่โพแทช ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตประทานบัตรการทําเหมืองแร่โพแทช จํานวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท
เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคาลิ จํากัด โดยผ่านขั้นตอนที่ ๑ เป็นขั้นตอนการดําเนินการยื่นคําขอ
ประทานบัตรในพื้นที่ และขั้นตอนที่ ๒ เป็นขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ยังคงเหลือ ขั้นตอนที่ ๓ เป็นขั้นตอนการตรวจเปิดการประกอบการ และอยู่ระหว่างการดําเนินการคําขอประทานบัตรทําเหมืองแร่
โพแทช จํานวน ๑ ราย คือ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ ๑
๑.๒ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ชี้แจง
ชาวบ้าน โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมหารือพร้อมผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้แทนจากทั้ง ๒ หน่วยงานดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดและข้อกังวล รวมถึงแนวทาง การแก้ไขปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทําหน้าที่
ตอบคําถาม ผลการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และที่ประชุมเห็นด้วยกับโครงการพร้อมทั้งมีการรับรองรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเหมืองแร่โพแทช (Strategic Environmental Assessment : SEA) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ศึกษาในเชิงพื้นที่ครอบคลุม ๔ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ผลการศึกษา

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕

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

สรุปได้ว่า การพัฒนาเหมืองแร่โพแทชต้องเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
อีกทั้งโครงการเหมืองแร่โพแทชทั้ง ๓ โครงการได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองแร่โพแทช
ควรจะต้องกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเคร่งครัด
และให้ความสําคัญในการสนับสนุนการใช้กองทุนสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ นอกจากนี้ ให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการดําเนินกิจการและแผนการดําเนินกิจการระยะต่อไปของโครงการ
เหมืองแร่โพแทชเป็นระยะ ทั้งกรณีโครงการที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรแล้ว และอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุญาตประทานบัตร
รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการทําเหมืองแร่โพแทชให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการได้เสนอไว้เป็น
เงื่อนไขแนบท้ายในประทานบัตร และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญ
ในระดับสูงสุดในการให้การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๘๘/๑๒ และมาตรา ๘๘/๑๓ ตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์
ต้นแบบในภูมิภาค จํานวน ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่การนําเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อการวิจัย พัฒนา
หรือทดสอบสมรรถนะให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์ต้นแบบเพื่อการวิจัย
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด
๓. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ยกเว้น
ภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
๔. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์
ต้นแบบที่นําเข้ามาเพื่อวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพสามิต

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ระยะที่ ๒ และงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน ๑๐,๐๑๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
การคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า เพื่อให้
การดําเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาก่อนดําเนินการ ทั้งนี้ การดําเนินโครงการดังกล่าว
ให้ธนาคารออมสินพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอย่างรอบคอบและตรง SMEs กลุ่มเป้าหมาย
๕๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ที่ต้องการโดยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําอย่างแท้จริง สําหรับค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้ธนาคาร
ออมสินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป และหากธนาคารออมสินจะขอนําส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ที่ได้รับชดเชยมาบวกกลับเพื่อคํานวณโบนัสประจําปีของพนักงานนั้น เห็นควรให้ธนาคารออมสินเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงการคลังทําการประเมินผลการดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ ๑ ควบคู่ไปกับการดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ ๒ และเมื่อดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ ๒ เสร็จสิ้นแล้ว ให้กระทรวงการคลัง
ประเมินผลการดําเนินโครงการดังกล่าวและเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘และการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการเตรียมการฯ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
๑.๑ การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ การดําเนินงานของคณะทํางานบรอดแบนด์แห่งชาติ
๑.๓ การดําเนินงานของคณะทํางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ
๑.๔ การจัดทํามาตรฐานกลางรหัสสินค้าและบริการและระบบทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ การผลักดันมาตรการด้าน Cyber security ในระยะเร่งด่วน
๒. ผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ
๒.๑ ดําเนินการคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาดความกว้างคลื่นความถี่ 4.8 MHz ที่ได้รับคืนจาก บริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให้กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เพื่อไปประมูลร่วมกับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒.๒ การเตรียมการด้าน International Gateway อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ในโอกาสต่อไป
๒.๓ ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดแผนการนําสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงร้อยท่อใต้ดินในกรุงเทพมหานคร
ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามคําสั่งคณะกรรมการเตรียมการฯ ที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อเตรียม
ข้อมูลสําหรับการประชุมคณะทํางานฯ ต่อไป

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ ๖ (Internet Protocol version 6 : IPv6) ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
๑.๒ เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อส่งเสริมและผลักดันบริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของประเทศไทยสู่บริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่
(IPv6) ให้เป็นผลสําเร็จ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีเว็บไซต์หลัก บริการอีเมล และบริการโดเมนเนม ที่รองรับการเข้าถึง
ผ่าน IPv6 อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของบริการทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และประเทศไทยมีอัตราการใช้งาน IPv6 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ในการกํากับดูแล
บริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๑) และรับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 จาก Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม
เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการในภาพรวมและจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก IPv4 เป็น
IPv6 ความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระในด้านงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน
ก.พ.ร. ที่เห็นควรเพิ่มข้อปฏิบัติในการส่งเสริม ผลักดัน และกําหนดให้ภาคเอกชนให้ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก
IPv4 เป็น IPv6 การตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อกํากับดูแล ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 และติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดเป็นรายปี รวมทั้งจัดหางบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
การพิจารณาเพิ่มหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานระดับจังหวัด
การให้เวลาในการเตรียมการของหน่วยงานมากขึ้นและเพิ่มกิจกรรมต่อยอดผลจากการประกวดการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ
IPv6 โดยนําซอฟแวร์ที่ชนะเลิศมาขยายผลให้มีผู้ใช้งานมากขึ้น การประสานงานร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกําหนดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ว่าเครื่องลูกข่าย
ต้องได้รับหมายเลข IPv6 ภายในปีแรก การจัดทํารายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติของแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด
และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ให้ชัดเจน การจัดให้มีศูนย์กลางทดลองการเชื่อมต่อ
ระหว่างโครงข่าย IPv6 การเร่งจัดทําหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ IPv6 แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ให้บริการ ICT ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรกลางในการดูแล สนับสนุน ให้คําปรึกษา และช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment
Master Plan)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการเร่งดําเนินการตามแผน
๕๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้แต่ละโครงการดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในแต่ละโครงการโดยตรง และดําเนินการแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย
๑.๒ เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน เพื่อผลักดันการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ กรอบเวลา และตัวชี้วัดที่กําหนด รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (Working Committee)
เป็นคณะทํางานย่อยที่รับผิดชอบแต่ละโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑.๓ ให้กําหนดแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ในระยะต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการดําเนินการและเพื่อประโยชน์ในการขยายระบบในอนาคต การให้ความสําคัญ
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศจะต้องคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นสําคัญเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์และราชการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
National e-Payment เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางและนโยบายเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ให้ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนให้มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (Working Committee) เป็นคณะทํางานย่อยในแต่ละ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
ให้คํานึงถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปที่มีความคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าที่ยังไม่มีระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในบัตรประชาชนกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํา
ฐานข้อมูลภาครัฐ โดยเริ่มจัดทําฐานข้อมูลที่ยังไม่มีด้วย เช่น รายได้ของผู้ประกอบอาชีพค้าขายที่มีรายได้ไม่แน่นอนและยังไม่ได้อยู่
ในระบบการเสียภาษี เป็นต้น และในการจัดเก็บข้อมูลบุคคลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคํานึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย
๓. เห็นชอบให้เพิ่มปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
National e-Payment
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สําหรับขั้นตอนและแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการฯ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดย
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ไปดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดยให้ก่อหนี้ผูกพันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สํานักงาน กสทช.) เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ได้มีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
อยู่แล้ว และจัดทํารายละเอียดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรให้สํานักงบประมาณพิจารณาค่าใช้จ่ายในรายละเอียดก่อนการดําเนินงาน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ไปดําเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท โดยให้ก่อหนี้ผูกพันได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
และรายการค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการเองให้เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙

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

๓. กรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันและภาระที่เกิดขึ้นจากการจัดหาทรัพย์สินที่ได้จาก
การดําเนินงานโครงการของส่วนราชการที่รับผิดชอบจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS โดย
ส่วนราชการผู้เบิกแทนเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง และถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งทรัพย์สินที่ได้เป็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เว้นแต่กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง

๖๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

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

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ฮ่องกง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ฮ่องกง และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย
และฮ่องกง มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศฉบับใหม่ และเพิ่มเติมสิทธิการรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ ๕
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ตามผลการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑. ประเด็นที่เห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรี
ทั้งสองฝ่ายประกาศการตั้งเป้าหมายการค้าในปี ๒๕๖๓ ให้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของมูลค่าปัจจุบันในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกัน
อย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒
๒. ประเด็นที่จะสนับสนุนการดําเนินการร่วมกันต่อไป ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง ความร่วมมือในการอํานวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และความร่วมมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓. ประเด็นที่จะมีการพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมืองหน้าด่านไทยและกัมพูชา
๔. ประเด็นปัญหาที่กัมพูชาหยิบยก ได้แก่ การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการนําผ่านสินค้าเกษตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทย-จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between
Thailand and China)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสาร Agreed Record of the Forth Meeting of the Joint Committee on Trade,
Investment and Economic Cooperation between the Government of Thailand and the Government of the People’s
Republic of China เป็นร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between Thailand
and China) ซึ่งครอบคลุมทิศทางการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ด้านต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การค้าและการลงทุน
ในระดับทวิภาคี (๒) ความร่วมมือด้านสาธารณูปโภคและโครงการต่าง ๆ (๓) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ความร่วมมือด้านอวกาศ (๔) ความร่วมมือด้านการตรวจสอบ กักกัน มาตรฐานสุขอนามัยพืชและสัตว์ (๕) ความร่วมมือด้านการเงิน
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

(๖) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (๗) ความร่วมมือด้านพลังงาน (๘) ความร่วมมือด้านอวกาศและเทคโนโลยี (๙) ความร่วมมือ
ระดับท้องถิ่น และ (๑๐) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารฯ
๒. หากจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กระทรวงพาณิชย์
ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควร
มีการส่งเสริมความร่วมมือในมิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควบคู่กันไปด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ)
ครั้งที่ ๔ (The Fourth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation
between Thailand and China)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๔ (The Fourth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic
Cooperation between Thailand and China) เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมนตรีแห่งรัฐ (เทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรี) (นายหวัง หย่ง) เป็นประธานร่วมการประชุม
ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีการหารือระดับสูง เพื่อกําหนดนโยบายการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน บนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศที่ลักษณะเกื้อกูลกันและกัน และมอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามผลการประชุม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑. การตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าของมูลค่าการค้าปัจจุบันภายใน ๕ ปี (๑๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี ๒๕๖๓)
๒. การเชิญนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล
๓. การจัดตั้งหน่วยงานกลาง (focal point) ระหว่างไทยกับจีน
๔. การเพิ่มการค้าสินค้าเกษตร (ข้าว/ยางพารา/มันสําปะหลัง/สินค้าเกษตรอื่น ๆ)
๕. โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการขยายความร่วมมือด้านระบบรางขนส่งไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ
๖. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือด้านอวกาศ
๗. ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและมาตรฐานการตรวจสอบ
๘. ความร่วมมือด้านการเงิน
๙. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
๑๐. ความร่วมมือด้านพลังงาน
๑๑. ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น
๑๒. ความร่วมมือด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

๖๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าและการลงทุน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ (APEC Ministerial Meeting: AMM) และการประชุม
ผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ (APEC Economic Leader’s Meeting: AELM) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ภายใต้หัวข้อ “การสร้างเศรษฐกิจที่เท่าเทียม
การสร้างโลกที่ดีขึ้น (Building Inclusive Economies, Building a Better World)” โดยที่ประชุมได้เห็นชอบผลการดําเนินงาน
ของเอเปค ปี ๒๕๕๘ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
และการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และหารือทวิภาคีกับ ๗ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฮ่องกง ชิลี รัสเซีย
และเปรู และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอขยายเวลาพํานักและขยายพื้นที่การเดินทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการขยายเวลาพํานัก ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบุคคลสัญชาติเมียนมา
เป็น ๓ คืน ๔ วัน และสามารถเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายข้อจํากัดด้านการค้า
และการท่องเที่ยว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดําเนินการจัดตั้งกลไกควบคุมดูแลผลกระทบด้านความมั่นคง
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรยึดการรับรองผล
Joint Detail Survey เป็นหลักปฏิบัติในการยกระดับจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับเมียนมาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งรวมถึงจุดผ่านแดน
ด่านสิงขร-มอต่อง และการพิจารณาอนุญาต/ขยายเวลา และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนชั่วคราวสําหรับจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขรต้องพิจารณาควบคู่ไปกับภาพรวมของความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-เมียนมาด้วย นอกจากนี้ การดําเนินการ
ขยายระยะเวลาและพื้นที่เดินทางดังกล่าวควรคํานึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสําคัญกับกลไก
ระบบการตรวจสอบติดตามการเข้าออกของบุคคลข้ามแดนให้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าสู่เขตชั้นใน
ให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กบพ.) เพื่อกําหนด
แนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ร่างระเบียบฯ ควรประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการนโยบาย และ (๒) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และปรับแก้ไขชื่อย่อของสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมิให้ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานที่มี
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
สํานักงบประมาณ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม “ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นกรรมการในข้อ ๖ (๔) ของร่าง
ระเบียบฯ การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
พื้นที่ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
นอกจากนี้ การกําหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจเสนอ กบพ. พิจารณาปรับแผนงานหรือโครงการ รวมถึงปรับวงเงินรายจ่ายสําหรับ
แผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่มีความจําเป็น กบพ. อาจพิจารณาให้มีการโอนความรับผิดชอบในแผนงาน
หรือโครงการจากหน่วยงานของรัฐหนึ่งไปเป็นของหน่วยงานของรัฐอื่น จะต้องไม่ขัดกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ การดําเนินงานด้านงบประมาณตาม
ร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่ควรจะจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และ
ภารกิจพื้นที่ของหน่วยงาน ซึ่งจะทําให้มีความครอบคลุมครบถ้วนในภารกิจและมีความชัดเจนในการดําเนินการ เพื่อมิให้มีปัญหา
ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมพิจารณา
กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารทั้ง ๒ คณะ ให้เป็นไปตามความเห็น
ของคณะรัฐมนตรี แล้วส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน และหากประสงค์จะให้มีกลไกคณะกรรมการ
เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการเพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อน เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรในการขับเคลื่อนการดําเนินการที่สําคัญ เช่น บุคลากรและงบประมาณ
การกําหนดแผนและตัวชี้วัดการดําเนินการที่ชัดเจน และการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษขึ้นใหม่จะต้องไม่เป็นเหตุให้ขอเพิ่มอัตรากําลัง ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ
รวมทั้งกําหนดให้สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน
ด้านการเสนอแนะนโยบาย จัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและแผนงานในภาพรวม
รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวมของกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบงานดังกล่าว โดย
ไม่จําเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ไปพิจารณาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้าร่วมทุนของญี่ปุ่นในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทยเมียนมา (Myanmar-Thailand Taskforce) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒] โดยให้กระทวงการคลัง [สํานักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.)] เข้าร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (Special Purpose Vehicle : SPV) กับ
หน่วยงานของญี่ปุ่นและเมียนมาในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากัน คือ ร้อยละ ๓๓.๓๓ ภายใต้วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวนไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท สําหรับการเพิ่มทุนใน SPV ขอให้พิจารณาใช้เงินรายได้ของ SPV ที่ได้รับจาก
๖๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei special Economic Zone Management Committee : DSEZMC)
เป็นลําดับแรกก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
๒. เห็นชอบร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ฉบับที่ ๒ (Shareholders
Agreement II Relating to Dawei SEZ Development Company Limited) มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ ให้ธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) สพพ. และ Foreign Economic Relations
Department (FERD) ของเมียนมา ร่วมถือหุ้นใน SPV ในสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเทียมกันคือ ร้อยละ ๓๓.๓๓ และมีจํานวนกรรมการ
บริหารบริษัท (Board of Directors) ฝ่ายละ ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๙ คน และกําหนดให้จัดตั้งบริษัทลูก (Subsidiary) หรือสาขา (Branch)
ของ SPV ในเมียนมา เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนโครงการทวายระยะสมบูรณ์
๓. เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. ร่วมลงนามในร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ฉบับที่ ๒
๔. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญาฯ ฉบับที่ ๒ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. ดําเนินการได้โดยนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าวด้วย
๕. ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ และระยะเวลาของสัญญา รวมทั้งการกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงานและเงินทุนของ SPV ให้เหมาะสมกับบทบาทการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ DSEZMC และการเป็นหน่วยงานบริหาร
จัดการโครงการทวาย สําหรับการเพิ่มทุนใน SPV ให้พิจารณาใช้เงินรายได้ของ SPV ที่ได้รับจาก DSEZMC เป็นลําดับแรกก่อน
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

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

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการในนามของรัฐบาลไทยเพื่อจัดทํา
หนังสือสมัครรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 และพิจารณาร่างความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว
ร่วมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจรจาต่อรองกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication
Union : ITU) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย
๒. สําหรับงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับดําเนินการจัดงาน
ดังกล่าว โดยคํานึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับ
เป็นสําคัญ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้น ฐานด้านวิ ทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
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นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

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

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ประเด็นเรื่องที่เป็นหลักการ
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่ วนราชการ/รัฐวิส าหกิจ/องค์การมหาชน จากงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑,๙๗๕.๕๔๑๕ ล้ านบาท เบิกจ่ายได้
๒๘,๔๘๗.๖๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙
๑.๒ การเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การจัดทําแผนงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การเข้าเป็นภาคีองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ
และการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ําระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงน้ําแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑.๓ การจัดทําโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเคร่งครัด การประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจได้ทราบล่วงหน้าในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและดําเนินการอย่างโปร่งใส การจัดทํามาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แจ้งเวียนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการเสนอกฎหมาย รวมจํานวน ๒๐ ฉบับ ประกอบด้วย
ร่างพระราชบัญญัติ ๑๘ ฉบับ และร่างพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทั้ง ๓ ประการ คือ (๑) ต้องเป็นการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงของการบังคับใช้กฎหมาย (๒) พึงระวังการแก้ไขกฎหมายที่เป็นการเพิ่มอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเพื่ออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ (๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย
๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเคร่งครัด
๒. เรื่อง/โครงการที่สําคัญเร่งด่วน
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน ได้จัดทําบันทึกความตกลง (MOU) ร่วมกับกระทรวง
พลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การนําร่องการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิงขยะ [Refuse Derived Fuel (RDF)] และต่อยอดสู่การผลิตพลังงานทดแทน
๒.๒ การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ กรมทรัพยากรน้ําได้ดําเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ํา
เพื่อแก้ปัญหาการตื้นเขินและเสื่อมสภาพของแหล่งน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําให้คืนสู่ความสมบูรณ์บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําและปัญหา
น้ําท่วม
๒.๓ การแก้ปั ญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
การดําเนินการกําหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการดําเนินการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวเป็นอํานาจ
หน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๒.๔ การจัดหาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และกลไกอื่น ๆ
เพื่อจัดหาพื้นที่แก่ผู้ไร้ที่ทํากินเข้าใช้ประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดําเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานตามประเภท
ที่ดินของรัฐภายใต้การกํากับของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกําหนดพื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน การส่งข้อมูลพื้นที่
เป้าหมายที่จะนําไปจัดเป็นที่ดินทํากินให้ชุมชน การจัดทําข้อมูลการสํารวจพื้นที่ ๔ จังหวัด การเตรียมพื้นที่ดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบ “หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”
๒.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย องค์การจัดการน้ําเสียได้ดําเนินการโครงการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสีย โดยสามารถบําบัดน้ําได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ และกรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม ได้ดําเนินงานร่วมกับศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และประสานส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขตามอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ การรวบรวมกฎหมายระเบียบที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วนและจัดลําดับความสําคัญของร่างกฎหมาย ดําเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย รวมจํานวน ๒๐ ฉบับ ประกอบด้วย
ร่างพระราชบัญญัติ ๑๘ ฉบับ และร่างพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ โดยมีร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และประกาศใช้เป็นกฎหมาย จํานวน ๕ ฉบับ

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) มีสาระสําคัญเป็นการมุ่งเน้นเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการทํากิจกรรมเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกันด้านการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางและมาตรการคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งกับ IUCN ควรมีการประสานการดําเนินงานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอจดทะเบียน และการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอ การออกใบสําคัญ และการเพิกถอนใบสําคัญรับรองการจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน

๖๘
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๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้
ที่ได้มาจากการทําสวนป่า พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้ใช้สถานที่เพื่อทําการแปรรูปไม้ที่มาจากการทําสวนป่า
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ว่าด้วยการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. .... ควรกําหนดคํานิยามของคําว่า “หน่วยงานรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน”
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรทําการศึกษารูปแบบหรือเงื่อนไขความเหมาะสมที่จะให้สถาบันหรือองค์กรอื่น ๆ สามารถออกใบสําคัญ
รับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินการตามกฎหมายและทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
ไปพิจารณาด้วย

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์น้ํา ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ํา
รวม ๔๐,๙๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรน้ํากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ําใช้การได้ ๑๗,๔๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของปริมาตรน้ําใช้การทั้งหมด
๒. การจัดสรรน้ํา ช่วงวันที่ ๑-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผลการระบายน้ํารวม ๒๗๘.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่ํากว่าแผน ๒๘.๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓. การบริหารจัดการน้ําและอาคารชลประทานในลุ่มน้ําเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มีการใช้น้ําของ
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ในแผน
๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ําเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปลูกข้าวนาปี
ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
จํานวน ๐.๘๑ ล้านไร่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์น้ํา ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั่วประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง
มีปริมาตรน้ํารวม ๔๐,๘๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรน้ํากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ําใช้การได้ ๑๗,๓๒๙
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของปริมาตรน้ําใช้การทั้งหมด
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๖๙

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

๑.๒ การจัดสรรน้ํา ช่วงวันที่ ๑-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อ่างเก็บน้ําใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ ใช้น้ํา
ไปแล้ว ๔๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔ ของแผนการจัดสรรน้ํา ส่วนในลุ่มน้ําเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลอง) ใช้น้ําไปแล้ว ๔๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒
ของแผนการจัดสรรน้ํา
๑.๓ การบริหารจัดการน้ําและอาคารชลประทานในลุ่มน้ําเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันที่
๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายน้ําจากเขื่อน จํานวน ๖ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย
บํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนเจ้าพระยา
๑.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ําเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปลูกข้าว
นาปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๕.๓๗ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว จํานวน
๑.๐๑ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๐.๑๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว จํานวน
๑.๖๓ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๐๕ ล้านไร่
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายงานสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ํา
ในช่วงฤดูแล้งให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจกับประชาชน เช่น ปริมาณน้ําในเขื่อนทั้ง ๔ เขื่อนหลัก ปริมาณน้ํา
ไหลเข้าเขื่อน การระบายน้ําเพื่อกิจการต่าง ๆ ปริมาณน้ําสะสม น้ําต้นทุนจากแหล่งต่าง ๆ การบริหารจัดการน้ําเพื่อผลิตน้ําประปา
หรือเพื่อใช้ในการเกษตรในระดับพื้นที่ เป็นต้น
๓. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ทั้งในส่วนปริมาณน้ําและการปล่อยน้ําที่กักเก็บในเขื่อน
น้ําท่า น้ําฝน นั้น ให้หน่วยงานข้างต้นเร่งรัดดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําที่ระบุเกี่ยวกับแนวทางและปริมาณการจัดการน้ํา
หรือการใช้น้ําเพื่อกิจการต่าง ๆ เช่น การผลิตน้ําประปา การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ การทําการเกษตรกรรมให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วและพิจารณาจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําในระยะยาวด้วย
๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เห็นชอบการลดปริมาณการปล่อยน้ําจาก ๔ เขื่อนหลักในลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา ลงเหลือประมาณ ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่อง
หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยน้ําจากเขื่อนสําหรับการทําการเกษตรอย่างมีนัยสําคัญ ให้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามขั้นตอนที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกําหนด และแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ ด้วย นั้น ในการระบายน้ําจาก
เขื่อนหลักในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์น้ํา ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ํา
รวม ๔๐,๖๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรน้ํากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ําใช้การได้ ๑๗,๑๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของปริมาตรน้ําใช้การทั้งหมด
๒. การจัดสรรน้ํา ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน-๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ําไปแล้ว ๕๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕ ของแผนการจัดสรรน้ํา ส่วนในลุ่มน้ําเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลอง) ใช้น้ําไปแล้ว ๔๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของแผนการจัดสรรน้ํา
๓. การบริหารจัดการน้ําและอาคารชลประทานในลุ่มน้ําเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันที่ ๑-๖
ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายน้ําจากเขื่อน จํานวน ๖ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนเจ้าพระยา
๗๐
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ําเจ้าพระยา ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปลู กข้าวนาปี
ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๕.๕๐ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว จํานวน ๐.๘๘ ล้านไร่
ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๐.๑๒๘ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว จํานวน ๑.๕๗ ล้านไร่
และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๒๑ ล้านไร่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕ และเรื่อง สถานการณ์น้ําและการบริหาร
จัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕
๑.๑.๑ สถานการณ์น้ํา ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มี
ปริมาตรน้ํารวม ๔๐,๕๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรน้ํากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ําใช้การได้ ๑๗,๐๘๘ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของปริมาตรน้ําใช้การทั้งหมด
๑.๑.๒ การจัดสรรน้ํา ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ําไปแล้ว ๗๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗ ของแผนการจัดสรรน้ํา ส่วนในลุ่มน้ําเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลอง) ใช้น้ําไปแล้ว ๕๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของแผนการจัดสรรน้ํา
๑.๑.๓ การบริหารจัดการน้ําและอาคารชลประทานในลุ่มน้ําเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันที่
๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายน้ําจากเขื่อน จํานวน ๖ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนเจ้าพระยา
๑.๑.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ําเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๕.๖๙ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว
จํานวน ๐.๖๙ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๐.๓๕ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว
จํานวน ๑.๔๐ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๒๙ ล้านไร่
๑.๒ สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖
๑.๒.๑ สถานการณ์น้ํา ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มี
ปริมาตรน้ํารวม ๔๐,๗๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของปริมาตรน้ํากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ําใช้การได้ ๑๖,๘๒๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของปริมาตรน้ําใช้การทั้งหมด
๑.๒.๒ การจัดสรรน้ํา ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บน้ําใหญ่และขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ําไปแล้ว ๘๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘ ของแผนการจัดสรรน้ํา ส่วนในลุ่มน้ําเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลอง) ใช้น้ําไปแล้ว ๗๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของแผนการจัดสรรน้ํา
๑.๒.๓ การบริหารจัดการน้ําและอาคารชลประทานในลุ่มน้ําเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันที่
๑๔-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายน้ําจากเขื่อน จํานวน ๖ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนเจ้าพระยา
๑.๒.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ําเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๕.๙๔ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว
จํานวน ๐.๔๔ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว จํานวน ๐.๖๒ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว
จํานวน ๑.๑๓ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๔๙ ล้านไร่
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๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทํางานร่วมกันในการบริหารจัดการน้ําของประเทศทั้งระบบเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ําในระยะ
ต่อไป โดยเฉพาะในกรณีที่พื้นที่เก็บน้ําไม่ตรงกับพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ํา ให้พัฒนาในเรื่องระบบท่อส่งน้ําและระบบการกระจายน้ํา
ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ําที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ในการดําเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนและให้สร้างการรับรู้เรื่องวินัยการใช้น้ําให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย

๗๒
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นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

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

๑๐. การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่รัฐบาลได้ดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร
ทั่วประเทศไปแล้วหลายมาตรการ นั้น เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ และกระทรวงมหาดไทย พิจารณากําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายจัดระเบียบสังคมในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําให้แก่ประชาชน
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกํากับให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดพิจารณากําหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้พิจารณาถึงความจําเป็น เหมาะสม และประโยชน์ของรัฐเป็นสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจสําคัญ
สําหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไปตามกรอบระยะเวลา (Roadmap) การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ซึ่งแบ่งเป็น
๔ ระยะ โดยให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรี
ต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๒.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ
เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เป็นต้น เร่งรัดการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าทีม่ ีศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ และให้รายงานผลการออกใบอนุญาตฯ และผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๑ เดือน นั้น ให้ทุกหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ ดําเนินการตามกรอบเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
หากเรื่องใดที่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการซึ่งต้องแก้ไขทั้งระบบให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจในกํากับกระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจในกํากับกระทรวงคมนาคม
ปรับปรุงแนวทางและแผนงานการดําเนินโครงการพัฒนาระบบราง โดยเฉพาะโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติ
เริ่มโครงการ โดยดําเนินการ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓
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๑.๑.๑ ร่ วมกับกระทรวงอุต สาหกรรมกําหนดประเภทชิ้น ส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ ใช้สําหรับ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีศักยภาพในการผลิต และกําหนดให้มีการใช้ชิ้นส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศและจูงใจให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรม
ของภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒ ให้มีการพิจารณาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทั้งระบบเพื่อปรับปรุงโครงการลงทุนให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าสูงสุด โดยเฉพาะการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสาย เช่น อาคารซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า
(Maintenance Depot) เป็นต้น
๑.๑.๓ ให้จัดทําแผนผังการเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและการเชื่อมโยงกับปริมณฑลเพื่อนําไปใช้กับแผนหลักในการพัฒนาระบบการขนส่ง ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความต่อเนื่อง
ของระบบการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ราคาการให้บริการที่เหมาะสม และการขยายตัวของเมืองด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินการศึกษาแนวทางและมาตรการในการลดภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้
นอกระบบที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และรายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๙
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรเพื่อกลับไปทํางานในภูมิลําเนา เช่น การผลิตครูรุ่นใหม่หรือครูตัวอย่าง
ในทุกอําเภอ การผลิตแพทย์และพยาบาลในสาขาที่ขาดแคลนในโรงพยาบาลระดับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ อาจกําหนดเป้าหมายว่า
ภายในปี ๒๕๖๑ จะมีบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอในทุกพื้นที่
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านกํากับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เคร่งครัด
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการนําผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการป้องกัน ยับยั้ง และขจัด การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ตลอดจนเพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย
ในสังคม ทั้งนี้ ให้ระมัดระวังการบังคับใช้กฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้วย
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้รับมอบหมายให้กํากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคจัดทําแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมและจัดทําเป็นแผนการลงพื้นที่ในภาพรวม เพื่อให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ดูนวัตกรรม และหารือกับภาคเอกชนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งแผนดังกล่าวให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๔.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เร่งรัดการนําเสนอเรื่องกองทุนชุมชนเมืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า เพื่อมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
๔.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการของส่วนราชการต่าง ๆ กํากับให้ส่วนราชการวางแผน
ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอเรื่องเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
อย่างเคร่งครัดด้วย
๔.๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับการแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น ในการแถลงผลงานในแต่ละเรื่องให้แถลงถึงสภาพปัญหาในอดีต การดําเนินการที่ผ่านมาของ
รัฐบาล และเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จะต้องมีความชัดเจนและกระชับเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจได้โดยง่าย
๔.๕ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับ
การเร่งรัดการปรับปรุงด่านตรวจคนเข้าเมืองให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและมีความทันสมัย โดยสามารถเชื่อมโยงกับด่านตรวจคน
เข้าเมืองของต่างประเทศได้ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ [เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV
และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] นั้น ให้สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง) ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว และรายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนมกราคม
๒๕๕๙
๗๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๔.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เกี่ยวกับให้ส่วนราชการที่มีพื้นที่สาธารณะปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
ให้มีมากขึ้น โดยหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาให้มีพื้นที่
จอดรถสาธารณะในแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร โดยอาจจะพิจารณาดําเนินการตามแนวทาง
“จอดแล้วเดิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดถนนคนเดินอีกทางหนึ่งด้วย และรายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๙
๔.๗ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและคุ้มค่ากับงบประมาณ
ในการดําเนินการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๔.๘ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันสําหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ประกอบการในการทําธุรกิจ ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับข้าราชการในการดําเนินงานภาคราชการ ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น ภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาดําเนินการ
๑.๑ ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ ให้โครงสร้างของกฎหมายประกอบด้วย
มาตรการในเชิงป้องกัน เชิงป้องปราม และบทลงโทษ ทั้งนี้ ให้เร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน กฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๑.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมพิจารณาดําเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ให้
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาให้การดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีเป้าหมาย
ในการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้จัดทําข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปตํารวจ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดําเนินการ
ให้การพิจารณาคดีสิ้นสุดโดยไม่ต้องนําเข้ามาพิจารณาในส่วนกลาง เพื่อให้เป็นการลดภาระการพิจารณาและลดความแออัดของสถานที่
คุมขังในส่วนกลาง
๑.๓ ให้กระทรวงยุติธรรมประสานหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเร่งรัดพิจารณาคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ
การดําเนินคดีต่าง ๆ ให้แยกเป็นคดีที่จับกุมได้ก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และหลังวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้เร่ง
ดําเนินคดีที่จับกุมได้ก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก่อน
๑.๔ ให้พิจารณาแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายที่รองรับกรณีการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษตามแนวเขตชายแดน
เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐร่วมกับสํานักงบประมาณดําเนินการ
ติดตามและสุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ตามโครงการสําคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย และโครงการที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
พบข้อทุจริตหรือมีการร้องเรียนให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วและดําเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวง
มหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากําหนดรูปแบบมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
อิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและคุ้มค่ากับงบประมาณในการดําเนินการ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยรายงาน
ผลการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีการปรับแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้
หน่วยงานภาครัฐคํานึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าของงบประมาณในการดําเนินการด้วย
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวง
คมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเกี่ยวกับรถประจําทางขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้นําเสนอ
ผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน นั้น ให้หน่วยงานข้างต้นร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้รถสามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก) สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าต่อไปด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งสํารวจความต้องการใช้ยางพาราในการปูพื้นสนามฟุตซอลของสถานศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราให้แพร่หลาย เช่น สนับสนุนมาตรการทางภาษีและเงินทุนให้
ผู้ประกอบการที่ผลิตยางพาราแปรรูปที่มีความต้องการขยายเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปยางพารา ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในปี ๒๕๕๙
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเพิ่มปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล
ในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รถโดยสารต่าง ๆ ในปี ๒๕๕๙ โดยอาจพิจารณากําหนด
มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว
๒. ด้านการต่างประเทศ ให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนการดําเนินการในประเด็นที่ได้รับมอบหมายตามความตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไทยได้มีการลงนามไปแล้ว โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสําคัญ
(ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ในช่วงเวลาที่เหลือของการบริหารราชการแผ่นดิน
(ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) และช่วงเวลา/เรื่องที่ต้องส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปดําเนินการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวม
เสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อสั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรีเ มื่ อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘
ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจสําคัญสําหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไปตามกรอบระยะเวลา (Roadmap)
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล นั้น ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการเพิ่มเติมโดยจัดทําเป็นเอกสารสรุป
แผนปฏิบัติการในช่วงที่เหลือของการบริหารราชการแผ่นดิน (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่ายภายใน
๑ หน้ากระดาษ และส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เร่งรัด
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทําฐานข้อมูลของประชาชนแต่ละกลุ่มเพื่อนํามากําหนดแนวทางการดูแลความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา
ได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างส่วนราชการไปบางส่วนแล้ว นั้น ในระยะต่อไปให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความสําคัญในการนําฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น
การบริหารจัดการน้ํา การช่วยเหลือภาคการเกษตร การส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น ทางลาดเพื่อขึ้น- ลง
อาคาร และให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
คนพิการและผู้สูงอายุ โดยกําหนดให้เป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ให้เร่งดําเนินการให้มีผลบังคับใช้ภายใน
ปี ๒๕๖๐
๓.๔ ตามที่ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้มี มติ (๒๗ ตุ ลาคม ๒๕๕๘) อนุ มัติใ ห้ห น่ว ยงานของรั ฐซึ่ง มีผู้ ปฏิ บัติ งานตั้ งแต่
๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานได้เข้าทํางานในอัตราที่เหมาะสม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากําหนดเป้าหมาย
๗๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

การรับคนพิการเข้าทํางานในแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการของ
ภาคเอกชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยอาจสนับสนุนทุนสําหรับขยายกิจการหรือสนับสนุนมาตรการทางภาษีต่อไป
๓.๖ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเ ป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทําหนังสือประมวลพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนน้อมนําเป็นแนวทางปฏิบัติในการดํารงชีวิตต่อไป และให้กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ
ต่อไปด้วย
๓.๗ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
การกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตาม
และเร่งรัดการดําเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดําเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดําเนินการบนหลักการการทํางานเชิงรุก โดยให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเข้าใจ
ปัญหาที่แท้จริงและลงพื้นที่เป็นระยะเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการดําเนินการของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งต้องติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าในการทํางานเป็นระยะ เช่น การแก้ไข
ปัญหาโรงงานขยะที่ตําบลทุ่งบัว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหา
๒. การบูรณาการการทํางานทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดําเนินการบนหลักการความมีเอกภาพ โดยการดําเนินการหรือ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะต้องมีการประสานงานเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีความชัดเจนเพื่อให้การดําเนินการ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และการบังคับใช้กฎหมายต้องมีการบูรณาการ มิใช่ต่างคนต่างถือกฎหมายของตนเองเป็นหลัก เช่น
๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การตรวจสอบรถที่บรรทุกน้ําหนักเกิน ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
๒.๒ การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียสู่ชุมชนและแหล่งน้ํา และการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปรับปรุงการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ โดยประเด็นสําคัญที่ควรใช้ประกอบการประเมิน เช่น การมี
วิสัยทัศน์ การทํางานเชิงรุก ประสิทธิภาพทั้งงานตามพันธกิจ และการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ผลการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชน ผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อส่วนรวมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งความประพฤติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ประกอบการประเมินผลในเดือนเมษายน ๒๕๕๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง โอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง โอนสํานักงานนโยบายและ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการตํารวจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
บุคคลของข้าราชการตํารวจ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรม ตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
ดังนี้
๑. ให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมระหว่างบุคคลผู้ได้รับ
ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วฒ
ุ สิ ภา
ได้แก่ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ร่วมกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ยังคงอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง ได้แก่
นายณรงค์ รัฐอมฤต นายปรีชา เลิศกมลมาศ พลตํารวจเอก สถาพร หลาวทอง และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ เพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต่อไปในคราวเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๗ โดยมีผลงานในรอบปีสรุปได้
ดังนี้
๑. ให้คําแนะนําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐ
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยได้จัดฝึกอบรม
ข้าราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเป็นวิทยากรออกไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
๗๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ทางปกครองตามที่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ร้องขอทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้คําปรึกษา
ทางโทรศัพท์แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และประชาชนที่ต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดําเนินกระบวนการใด ๆ ทางปกครอง (โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ) ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่ของตน รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันเกี่ยวกับสิทธิของตน และฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนยังขาดแคลน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการแถลงผลการดําเนินงาน
ของรัฐบาลในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
ในแต่ละด้าน รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลง ดังนี้
๑.๑ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในภาคเช้านายกรัฐมนตรีแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาลในภาพรวม
จากนั้นจะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านความมั่นคง และภาคบ่ายจะเป็นผลการดําเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
๑.๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในภาคเช้าและบ่ายจะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านสังคม
๑.๓ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในภาคเช้าจะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ และภาคบ่าย
จะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแถลงสรุป
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการดําเนินงานในแต่ละด้านจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม
นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานของรัฐบาล ณ บริเวณถนนด้านหน้า
ทําเนียบรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีในกํากับการบริหารราชการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการแถลงผลการดําเนินงานในแต่ละด้าน และให้รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงทุกท่านเตรียมความพร้อม
ทั้งในส่วนของข้อมูลผลการดําเนินงานและการแถลงผลงานด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน เช่น การจัดตลาดกลางจําหน่ายสินค้าเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดตลาดเพื่อจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ โดยให้ทุกส่วนราชการ
รวบรวมโครงการที่จะดําเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการเพือ่
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ให้ทุกส่วนราชการรวบรวมโครงการที่จะดําเนินการ
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น
ให้ทุกส่วนราชการส่งโครงการที่จะดําเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในสัปดาห์หน้าต่อไป
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดกิจกรรม "เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” ปี ๒๕๕๙ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับประชาชน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑. การจัดเตรียมกําลังเตรียมพร้อม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ตาม
แนวชายแดนและพื้นที่ที่มีความสําคัญด้านความมั่นคงของประเทศ
๒. จัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจัดจุดพักรถ จุดบริการ ชุดแพทย์พยาบาล ชุดตรวจ
และซ่อมรถยนต์ ตามถนนสายหลักบริเวณด้านหน้าที่ตั้งของหน่วยทหาร รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน
๓. การอํานวยความสะดวกจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูกภายในพื้นที่ของหน่วยทหารทั่วประเทศ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการลดค่าครองชีพ
๔. เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการ
๕. ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยทหารทั่วประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. การลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่ การยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และลดดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดิน
แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และการปล่อยสัตว์น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะทั่วประเทศ
๒. การป้องกันโรคจากสัตว์เลี้ยงสู่ประชาชน โดยบริการตรวจสุขภาพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขและแมวฟรี
๓. การเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรให้เยี่ยมชมฟรี เช่น ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําในการดูแลของกรมประมง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย (ดอยวาวี) จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand Countdown 2016)
๒. กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เมื่อกดเงินข้ามธนาคารหรือต่างพื้นที่ (ฟรีข้ามเขต) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
๓. ร่วมมือกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการขยายระยะเวลาให้บริการรถไฟฟ้าถึงเวลา
๐๒.๐๐ น.
๔. “ยิ้มทั่วไทย ไปกับ Free-WiFi”
๕. งานเทศกาลท่องเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐น. ณ สวนลุมพินี
๖. นันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอ ดังนี้
๑. ถวายแด่พ่อหลวงของปวงประชา ๘๘ พรรษา ธนานุเคราะห์เพื่อประชาชน
๒. Special Promotion จัดโปรโมชั่นพิเศษระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สําหรับลูกค้าที่เป็น
หนี้การเคหะแห่งชาติ หากประนอมหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะลดค่าปรับให้ถึงร้อยละ ๘๐
๘๐
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สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๓. บ้านสร้างสุข เพื่อปวงประชา (บ้านมั่นคง บ้านยั่งยืน บ้านสร้างสุขสําหรับยายตา)
๔. เด็กแข็งแรง เยาวชนเข้มแข็ง ครอบครัวเป็นสุข
๕. สิทธิที่เป็นจริงแด่ท่านผู้พิการ Make the Right Real
๖. ยั่งยืนสู่ลูกหลาน เอกสารสิทธิ์ นิคมสร้างตนเอง
๗. มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
๘. พม. ตลาดน้ําใจ วิถีไทยผดุง “โอกาส เกียรติ กําลังใจ คนไทย รักและเกื้อกูลกัน”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน โดยมีของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๕๓ โครงการ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. ด้านการขนส่งทางบก จํานวน ๒๖ โครงการ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก จํานวน ๖ โครงการ กรมทางหลวง
จํานวน ๘ โครงการ กรมทางหลวงชนบท จํานวน ๗ โครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จํานวน ๒ โครงการ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จํานวน ๑ โครงการ และบริษัท ขนส่ง จํากัด จํานวน ๕ โครงการ
๒. ด้านการขนส่งทางราง จํานวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน ๑ โครงการ และ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จํานวน ๑ โครงการ
๓. ด้านการขนส่งทางน้ํา จํานวน ๑๖ โครงการ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า จํานวน ๑๑ โครงการ และการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย จํานวน ๕ โครงการ
๔. ด้านการขนส่งทางอากาศ จํานวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย บริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ โครงการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ โครงการ และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด จํานวน ๒ โครงการ
๕. ด้านนโยบายและแผน จํานวน ๓ โครงการ ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทําโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและผลการดําเนินงานโครงการที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่
แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑. รวดเร็ว เห็นผล ทันใจ ใช้บริการศูนย์ดํารงธรรม
๒. ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข
๓. บัตรประชาชนไทย ใช้ได้ทุกบริการ ลดขั้นตอนการทํางาน ประหยัดค่าคัดสําเนา
๔. หนี้นอกระบบได้รับการแก้ไข ทุกอําเภอพร้อมใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
๕. OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้
๖. สํานักงานที่ดินสร้างสุขทั่วไทย ลดค่าใช้จ่ายการโอนและจํานอง
๗. ออกโฉนดที่ดิน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้ประชาชน
๘. สุขกาย สุขใจ สัญจรปลอดภัย ตลอดปีใหม่ ๒๕๕๙
๙. แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข
๑๐. สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิม่ พูนน้ําใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี
๑๑. มหาดไทย ห่วงใย ใส่ใจผูส้ ูงอายุ
๑๒. ประปาสร้างสุข ทุกครัวเรือน
๑๓. เมืองสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ห่วงใยลดโลกร้อน
๑๔. ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สินค้าปลอดภัย สดใสตลอดปี
๑๕. สวนสาธารณะร่มรื่นสุขใจ เส้นทางจักรยานปลอดภัย ของขวัญปีใหม่ประชาชน
๑๖. กาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแลผูย้ ากไร้

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกิจกรรม/โครงการ/การดําเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ ดังนี้
๑. ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ Thailand Government Spending
๒. การ์ตูน animation infographic “Social Media ปลอดภัยถ้าใช้เป็น”
๓. มอบส่วนลดบริการ EMS SUPER SPEED ๕๐ บาททุกชิ้น
๔. สติ๊กเกอร์จ่าหน้าดีไซน์พิเศษ
๕. Stamp for Gifts ของขวัญเลอค่าในโอกาส “สุข” พิเศษ Happiness You Can Collect
๖. ส่งความสุขปีใหม่ ถึงทหารไทยชายแดน
๗. ของขวัญ ๒๕๕๙ สําหรับลูกค้าบริการโทรศัพท์ประจําที่ของทีโอที ทุกเลขหมาย
๘. สิทธิ์พิเศษสําหรับผู้ใช้บริการ my
๙. กสทฯ เปิดให้บริการฟรี WiFi สําหรับประชาชนทั่วไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนกําหนดจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่
สําหรับประชาชน ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. การจัดงาน “เทใจ..คืนสุข..เทศกาลปีใหม่”
๒. โครงการตลาดชุมชน
๓. โครงการธงฟ้า
๔. กิจกรรม “Thailand Online Mega Sale”
๕. การจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”
๖. การให้บริการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ๒๕๕๘
๗. การจัดงาน “OTOP City”
๘. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. การให้บริการงานยุติธรรมผ่านเทคโนโลยี (๖ โครงการ) ได้แก่
๑.๑ Application ติดตามคนสูญหาย ช่วยตามหาพาคนกลับบ้าน
๑.๒ Application ติดตามเรื่องร้องทุกข์ และผลความคืบหน้าของคดีพิเศษ
๑.๓ Application ตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันตนเองมิให้บุกรุกที่ดินของรัฐ
๑.๔ Application ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดที่เป็นห้องชุดใกล้แนวเขตรถไฟฟ้า
๑.๕ ส่งคําสั่งซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖ บริการญาติเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม และสถานพินิจทั่วประเทศผ่านระบบทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์
๒. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม (๑ โครงการ) ได้แก่ เรือนจําแจ้ง-รับคําขอรับค่าทดแทน
สําหรับผู้ที่ถูกคุมขังแล้วศาลยกฟ้อง
๓. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดไม่ให้กระทําผิดซ้ํา (๓ โครงการ) ได้แก่
๓.๑ เปิดบ้านกึ่งวิถี เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้อาชีพ แก่ผู้กระทําผิดและผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ครบทุกจังหวัด

๘๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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๓.๒ เปิดทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม (เขาพริก) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ
ผู้ต้องขังและประชาชน
๓.๓ มอบทุนการประกอบอาชีพและจัดหางานแก่ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๔. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๑ โครงการ) ได้แก่ การป้องกันการทุจริตงานโยธาก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดําเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับประชาชน ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. บริการ Smart Labour Mobile Application โดยการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน
ภายใต้ชื่อ Smart Labour บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และแอนดรอยต์ (Android) ให้บริการข้อมูลค้นหาตําแหน่งงานว่าง
ตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ ตรวจสอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร้องเรียนร้องทุกข์
ด้านแรงงาน
๒. ขยายสิทธิลูกจ้าง กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้
ณ สถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
๓. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนายจ้างมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม
การจัดประเภทกิจการ จาก ๑๓๑ ประเภทกิจการ เป็น ๑,๐๙๐ ประเภทกิจการ และปรับอัตราเงินสมทบหลักให้เหมาะสมกับ
ความเสี่ยง เปลี่ยนหลักการคิดอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์
๔. โครงการเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
๕. โครงการ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบความสุขทั่วไทย ปั่นได้ ขับได้ สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” โดยประชาชน
สามารถนํารถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานไปตรวจเช็คสภาพ หรือซ่อมบํารุงได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
๖. จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟ
หัวลําโพง สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการที่จะดําเนินการเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด
“ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นําความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑. กิจกรรมไหว้พระปีใหม่วัสสวานร ๒๕๕๙ ศุภวารกราบพุทธบูชา สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
๒. กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (วัดประจํารัชกาล)
๓. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
๔. กิจกรรมเที่ยวไทย ประทับใจ ชุมชนคุณธรรม
๕. กิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี
๖. กิจกรรมการจัดการแสดงพื้นบ้านนําความเป็นไทยสู่ใจประชาชน และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย
๗. กิจกรรมตามโครงการรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่
๘. การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการที่จะดําเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ใน ๔ กล่อง
ของขวัญ รวม ๒๐ โครงการ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓
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๑. วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน ได้แก่
๑.๑ ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙
๑.๒ การลดค่าธรรมเนียมบริการทดสอบ สอบเทียบ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชน
๑.๓ การผลิตสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตเครื่องกรองน้ําในชุมชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
๑.๔ การสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจ
๑.๕ บัวหลวงเพื่อมิวอาย
๑.๖ มอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชนด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์
๑.๗ มอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชนด้วยกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๘ มอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชนด้วยการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
๑.๙ ดาราศาสตร์เพื่อประชาชน
๑.๑๐ มุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (Astro Corner in School)
๑.๑๑ เปิดฟ้าตามหาดาวสําหรับประชาชน
๑.๑๒ คืนความสุขให้ประชาชน ด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี
๑.๑๓ รากฟันเทียมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน
๒. วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ ได้แก่
๒.๑ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ๕ ภูมิภาค
๒.๒ แพลตฟอร์มสื่อสารสําหรับเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง (Network Platform for Internet of Everything :
NETPIE)
๒.๓ ชุบชีวิตยางพาราไทยด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อความงาม
๓. วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ ได้แก่ แผนที่น้ําตําบลเพื่อการบริหารจัดการน้ําแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
๔. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม ได้แก่
๔.๑ การพัฒนาวิธีการตรวจวัดเสียงจากรถยนต์
๔.๒ เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ชวนคนไทยตะลุยอวกาศ
๔.๓ ของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ดูแลผูป้ ่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะมอบให้ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้ประชาชนในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ โครงการ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน
๒. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๓. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐
๔. โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี
๕. โครงการยกระดับมาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัย
๖. โครงการ Fix it Center อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชม
๗. โครงการวิทยาลัยชุมชนสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข
๘. โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ
๙. โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ กศน. : สนุกวิทย์ Kids Learn เพลินดวงดาว
๑๐. โครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน (หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ)

๘๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ สําหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑. โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลีโอให้หมดไปจากโลก
๒. โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ
๓. โครงการของขวัญผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยทีมหมอครอบครัว”
๔. โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพือ่ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑. งานแสดงสินค้า “ของขวัญปีใหม่ ร่วมใจซื้อของไทย ได้ของดี มีความสุข”
๒. งานแสดงสินค้า “มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ” ฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม
๓. งานแสดงและจําหน่ายสินค้า “Lampang Expo เซรามิคแฟร์ ครัง้ ที่ ๒๘”
๔. งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ ๒๕ “(Gift Fair 2015)”
๕. งานเทศกาลไหมไทยที่โคราช ครั้งที่ ๑๖ “Thai Silk Festival 2015”
๖. งานมหกรรมของขวัญ ของที่ระลึกประจําปี “Thailand Bestbuy 2015”
๗. งานมหกรรมขายสินค้า หัตถ-อุตสาหกรรม ๒๐๑๕ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ซื้อของไทย ใช้ของไทย”
๘. งานแสดงและจําหน่ายสินค้า “ระยองแฟร์ ปีที่ ๘ ATSME Fair @ Rayong”
๙. งานจําหน่ายสินค้าราคาโรงงาน
๑๐. งานมหกรรมเครื่องหนัง “แฟนพันธุ์แท้เครื่องหนังไทย Leather Lovers”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
โดยมีโครงการที่จะดําเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ได้แก่
๑.๑ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)
๑.๒ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและถอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน
๑.๓ โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ โดย ธอส.
๑.๔ โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ โดย ธ.ก.ส.
๑.๕ โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยธนาคารออมสิน และ
๑.๖ โครงการเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ฟรี โดยกรมธนารักษ์
๒. สําหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ของธนาคารออมสิน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๑๐ ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) โดยผ่านกลไกของธนาคารออมสิน เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อน และให้
ธนาคารออมสินขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕

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

พิเศษนอกเหนือจากโครงการปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ที่มีประวัติการชําระหนี้ดี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนรักษาวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังนําเรื่องการขอนําค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน
บวกกลับกําไรสุท ธิเพื่อการคํานวณโบนัสพนักงานของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. รวมทั้งการนําค่าใช้จ่ายของ ธอส.
ในการจัดทําโครงการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ดังนี้
๑. โครงการห้องสมุดอาเซียน
๒. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนต้อนรับประชาคมอาเซียน
๓. โครงการให้บริการทําหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงพลังงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงพลังงาน โดยได้ดําเนินมาตรการ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการฟื้นตัว ได้แก่ การลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และค่าไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานในระยะยาวให้กับประชาชนในอีกทางหนึ่งด้วย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งประกอบด้วย ๓ โครงการ ๑๑ กิจกรรม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. ท่องธรรมชาติฟรีทั่วไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้แก่
๑.๑ เปิดให้บริการเข้าอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยไม่คิดค่าบริการ
๑.๒ เข้าชมฟรีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา (Aquarium) จังหวัดภูเก็ต
๑.๓ การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร อําเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๔ การยกเว้นค่าเข้าชมศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น
๑.๕ งานช้างไทย ตํานานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙ (The Great Legend of Thai Elephant) ณ
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
๑.๖ “Gift Vouchers ของขวัญวันปีใหม่ ๒๕๕๙” เป็นบัตรเข้าสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ทั้ง ๗ แห่งฟรี
๑.๗ ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โดยองค์การสวนสัตว์มอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
๙ มกราคม ๒๕๕๙ ให้เด็กที่สูงต่ํากว่า ๑๓๕ เซนติเมตร เข้าชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ฟรี อีกทั้งได้ของขวัญของรางวัลมากมาย
๒. คนกับป่าพึ่งพาสู่ความยั่งยืน ได้แก่
๒.๑ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สักที่ทําจากสวนป่าปลูกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๒.๒ การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทํากิน โดยมอบหนังสืออนุญาตให้ราษฎรเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ํา ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่
๒.๓ ครูป่าไม้ให้บริการประชาชน รวมทั้งการให้ความรู้ คําแนะนําทางวิชาการด้านป่าไม้
๓. ทส. ลดโลกร้อนเพื่อประชาชน ได้แก่ โครงการจัดทําเกมส์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๘๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน ๒ โครงการ คือ
โครงการเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชน และโครงการปรับปรุงงานบริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(Fast Service)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง)
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) โดยให้เสนอต่อสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (นายมณเฑียร บุญตัน กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ
๒. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทราบ หากมีความเห็นเพิ่มเติมให้แจ้งมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๗ วัน และกรณี
มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นนัยสําคัญ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง กรณีที่เห็นชอบด้วยหรือมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นนัยสําคัญ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง
กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งแก้ไขถ้อยคําท้ายร่างมาตรา ๕ เป็น
“กรรมการคัดเลือกต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าหกสิบปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการประจํา ...” ตามความเห็นของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พ.ศ. ....
๒. รับทราบความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ขอยืนยันหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับความเห็นดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมาธิการฯ ประกอบการพิจารณาต่อไป
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗

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

๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงานในการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
(ตามตารางการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รวบรวม) แจ้งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบความคืบหน้าในการดําเนินการตรากฎหมายลําดับรองต่อไป
๔. กฎหมายสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีดังนี้
๔.๑ กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายของประเทศอื่น หรือบุคคลที่กระทําละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยให้พิจารณาแนวทางและกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ประกอบด้วย
๔.๒ กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณา
กฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ภาครัฐสามารถนําที่ดินที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้ เช่น พื้นที่สองข้างทางรถไฟฟ้า
ไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้ เพื่อจะได้นําที่ดินดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาทางสังคมหรือเพื่อประโยชน์อื่น
ของรัฐ
๔.๓ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบูรณาการงานภาครัฐ ให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณายกร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้
เกิดการบูรณาการในส่วนของแผนงาน โครงการ หรืองบประมาณระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีบทลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทําผิดที่
เหมาะสมด้วย
๔.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลคดีทุจริต ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิจารณากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยกร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ทั้ง นี้ เมื่ อหน่ วยงานผู้ ไ ด้รั บ มอบหมายจัด ทํ าร่ า งกฎหมายเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ รายงานให้ ร องนายกรั ฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ทราบ ก่อนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบ
วาระเป็นเรื่องด่วน
๒. เห็นชอบให้ยืนยันหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีอํานาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นได้ โดยให้ปรับถ้อยคําจาก “...ให้เลขาธิการมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. ...” เป็น
“...ให้เลขาธิการมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบแล้ว...” และมอบหมายให้
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งให้แจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... และร่า งพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ย วกับ คอมพิวเตอร์

๘๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จในช่ว งไตรมาสแรกของปี และร่างพระราชบัญญัติอ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามลําดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ และรับ ทราบข้อสัง เกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุว รรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่า วประสานกับคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญกิจการ
สภานิติบัญ ญัติแ ห่งชาติทราบต่อไป และให้เ สนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทราบ หากมีความเห็นเพิ่มเติมให้แจ้งมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๗ วัน
และกรณีมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นนัยสําคัญ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง กรณีที่เห็นชอบด้วยหรือมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นนัยสําคัญ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง
กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ลงวันที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ และ
มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ประธาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
เพื่อทําหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนการทํางานในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกําหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือถึงรองประธานกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง ๖ คณะ ได้แก่ (๑) คณะที่ ๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และระบบการศึกษา (๒) คณะที่ ๒ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ
และโครงสร้างพื้นฐาน (๓) คณะที่ ๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙

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

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๔) คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (๕) คณะที่ ๕ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน
และการแก้ไขปัญหาการดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๖) คณะที่ ๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้าน
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อนําเรียนแนวทางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การกําหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ) พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งประเด็นการขับเคลื่อนและการปฏิรูป มายัง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อประมวลและนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๒ จากการประสานไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละคณะ พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการยกร่างประเด็นการปฏิรูปประเทศเพื่อนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ละคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้การกําหนดกรอบการดําเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ
และมีเอกภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันร่างคําสั่งแต่งตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยู่ระหว่างนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้แจงสื่อมวลชนและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศว่า รัฐบาลจะร่วมมือกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปประเทศระยะที่ ๑ โดยรับข้อพิจารณาของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศมาเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศระยะที่ ๑ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป สําหรับการปฏิรูปประเทศในระยะ
ที่ ๒ และระยะที่ ๓ ให้ส่งต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้รัฐบาลชุดใหม่เพื่อดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า กรอบการดําเนินการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีดังนี้
๑. วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) จะพิจารณาประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยยึดประเด็นการปฏิรูปประเทศและกรอบ
การดําเนินการในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นหลัก
๒. วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเกี่ยวกับ
วาระการปฏิรูปประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงพื้ นที่ต รวจราชการและตรวจเยี่ ยมประชาชนในจั งหวั ดสุราษฎร์ธานีและจัง หวัด สงขลา วันจั นทร์ ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้กําหนดให้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา ในวัน
จันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ การตรวจราชการและตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจราชการการดําเนินนโยบาย
เกี่ยวกับยางพารา การดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ การส่งเสริมการลงทุน
และการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับผิดชอบการลงพื้นที่ตรวจราชการดังกล่าว
๑.๒ การตรวจราชการและตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจราชการการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับ
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และด่านศุลกากร มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบการพิจารณาด่านศุลกากรที่มีความเหมาะสมในการตรวจราชการในพื้นที่ เช่น ด่านศุลกากร
สะเดา ด่านศุลกากรบ้านประกอบ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบการลงพื้นที่ตรวจราชการเกี่ยวกับการดําเนินนโยบาย
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายแจ้งความคืบหน้าการเตรียมการดังกล่าวให้เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน
๙๐

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ ๔๒.๑ ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
ในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง รองลงมา ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ปัญหาหนี้สินของประชาชน ปัญหายาเสพติด
และการไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
๒. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนร้อยละ ๔๓.๙ ต้องการ
ให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพงมากกว่าเรื่องอื่น รองลงมา ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน การแก้ปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา/พยุงราคา การช่วยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจน และการจัดหา
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
๓. ประชาชนร้อยละ ๙๙.๕ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล และประชาชนร้อยละ ๙๙.๓
มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศได้
๔. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนประมาณร้อยละ ๔๐ ต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้า
อุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง และการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา/พยุงราคา รองลงมา ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้สินของ
ประชาชน การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว การให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป การแก้ปัญหายาเสพติด และ
การปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบํานาญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ ๘๘.๒ ระบุว่า ติดตามฯ มีเพียงร้อยละ ๑๑.๘ ที่ไม่ติดตาม
โดยผู้ที่ติดตามระบุว่าติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ ๘๖.๕ รองลงมา ได้แก่ เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว ร้อยละ ๑๔.๗
หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ ๑๔.๕ เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร้อยละ ๑๐.๘ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ ๑๐.๑
๒. รายการ/ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนติดตามมากที่สุด คือ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ร้อยละ ๘๕.๒ รองลงมา
ได้แก่ ข่าวสารของรัฐบาล เช่น รายการข่าวทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ร้อยละ ๘๔.๘ รายการเดินหน้าประเทศไทย
ร้อยละ ๘๓.๔
๓. ประชาชนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ระบุว่า ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเรื่องที่ระบุว่าทราบ
ได้แก่ การควบคุมสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา ๘๐ บาท ร้อยละ ๙๘.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๙๖.๙ การแก้ปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ ๙๒.๗ โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพี่น้องประชาชน ร้อยละ ๙๒.๓ การจัดระเบียบสังคม เพื่อทําให้สังคม
น่าอยู่ ร้อยละ ๙๑.๘ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ร้อยละ ๙๑.๕ และการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ร้อยละ ๙๑.๑
๔. ประชาชนสูงกว่าร้อยละ ๙๒ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจ
๓ อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา ๘๐ บาท ร้อยละ ๙๙.๙ โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพี่น้องประชาชน
ร้อยละ ๙๙.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๙๙.๕ และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ร้อยละ ๙๘.๙
๕. ประชาชนร้อยละ ๙๙.๓ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล (มาก-มากที่สุด ร้อยละ ๖๓.๙
ปานกลาง ร้อยละ ๓๐.๗ และน้อย ร้อยละ ๔.๗)
๖. ประชาชนร้อยละ ๙๘.๙ มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ (มาก-มากที่สุด ร้อยละ ๖๐.๒
ปานกลาง ร้อยละ ๓๒.๙ และน้อย ร้อยละ ๕.๘)
๗. การกําหนดให้ประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อรัฐ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลในการวางแผน
จัดสวัสดิการ ประชาชนร้อยละ ๕๒.๒ ระบุว่า เห็นด้วย และมีร้อยละ ๒๖.๐ ที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ ๒๑.๘ ยังไม่แน่ใจ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๑

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

๘. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคไม่ให้มีราคาแพง
ร้อยละ ๕๓.๒ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ร้อยละ ๓๕.๗ การแก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๒๙.๕ การแก้ปัญหา
หนี้สิน ร้อยละ ๒๕.๘ และการปรับขึ้นค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ ร้อยละ ๑๘.๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี (๒ กันยายน
๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลได้เสนอรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) เพื่อเผยแพร่และนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และเห็นชอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณที่เห็นควรจัดทําสรุปทิศทางและประเด็นสําคัญที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทันต่อสถานการณ์ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งควรกําหนดทิศทาง ขอบเขต และจุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะดําเนินการในแต่ละปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องกรอบการลงทุนในระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒. เพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ
และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๒.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
เป็นแผนงาน/โครงการในช่วง ๕ ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของ
การดําเนินงานทุกรอบ ๑ ปี และ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลต่อไป
๒.๒ ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต การลงทุนระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบการศึกษา เป็นต้น
๒.๓ ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลไกทางกฎหมาย
และกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
๒.๔ ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติประสานงานกับคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๙๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยขอรับการสนับสนุนงบกลาง จํานวน
๑,๓๐๐ ล้านบาท ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสนับสนุนให้กองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๙๕๘ กองทุน
และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๘๐ กองทุน จํานวน ๑,๑๓๘ ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการ จํานวน ๑๖๒ ล้านบาท
และโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสถาบัน
การเงินของรัฐ ร่วมออกเงินทุนสนับสนุนในการจัดทําตลาดประชารัฐทั้งสี่มุมเมือง ทั้งในเรื่องโครงสร้าง รูปแบบ การบริหารจัดการ
การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เสนอ
๒. ในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชารัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามนัยมาตรา ๑๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑,๓๐๐ ล้านบาท โดยให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง เพื่อขอรับเงินอุดหนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในการดําเนินโครงการฯ และขอทํา
ความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ
เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐ ล้านบาท นั้น เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และสถาบันการเงินของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เสนอหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ ๑๓ ข้อ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้และยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งจะเป็นการแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้พื้นที่ของรัฐอย่างสูงสุด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า
และมีกรมเจ้าท่าร่วมดําเนินการ โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ และกรอบวงเงินงบประมาณเดิม จํานวน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ ททท. ทําความตกลงการใช้งบประมาณกับสํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้ ททท. ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อสมทบการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี)

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๓

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอว่า เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และรายการรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ที่ไ ม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้สามารถก่อหนี้ไ ด้จนถึงสิ้นเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถ
ก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องดําเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
๓. รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒-๕๐๐ ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้สามารถ
ก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๔. สําหรับโครงการ/รายการที่ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามข้อ ๓ ให้ยกเลิกโครงการ
และส่งคืนงบประมาณเพื่อนําไปใช้ในโครงการสําคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๘ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้เร่งรัดการดําเนินการ จํานวน ๖ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็ก
เป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขคํานิยาม “กระทําชําเรา”)
๖. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....

๙๔

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการ "๑ ปี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม"
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานว่า รัฐบาลได้มีการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ยกระดับการค้าแบบไทยให้ผู้ค้าพบผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการกระจาย
รายได้จากท้องถิ่นสู่เมืองและสู่ตลาดในต่างประเทศ โดยมีการจัดงานตลอดปี ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง ได้แก่ (๑) งานตลาดนัด
กล้วยไม้คุณภาพ (๒) งานตลาดน้ําวิถีไทย (๓) งานวิถีข้าว วิถีไทย (๔) เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ (๕) งานถนนสายวัฒนธรรม
(๖) งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และปลาสวยงาม (๗) งานเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน (๘) งานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของขวัญ
แด่แม่ (๙) งานย่านธุรกิจสร้างสรรค์ และสินค้า GI (๑๐) งานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย (๑๑) งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อ SMEs (๑๒) งาน OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล และ (๑๓) งานของที่ระลึกแด่พ่อ ของขวัญปีใหม่
ทั้งนี้ มีผู้เข้าชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม รวมทั้งสิ้น ๑.๖ ล้านคน สร้างยอดจําหน่ายและสั่งซื้อสินค้า รวมมูลค่า ๙๔๔ ล้านบาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานแผนงานและงบประมาณในการดําเนินแผนงานสําคัญของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณรายงานแผนงานและงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา รวมทั้งรายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
[เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor)] มีวงเงินทั้งสิ้น
๑.๗๙ ล้านล้านบาท ปรับลดลงจาก ๒ ล้านล้านบาท ในแผนงานเดิม โดยในรายละเอียดแผนงานมีการปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นความพร้อมในการดําเนินงาน และความจําเป็นเร่งด่วน รวมทั้งความสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศ เช่น เพิ่มการพัฒนารถไฟความเร็วปานกลาง จํานวน ๑ สายทาง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า จากเดิมที่เน้น
การพัฒนาเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนงานใหม่ส่งผลให้การก่อหนี้สาธารณะ
อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกรอบความยั่งยืนด้านการคลังจากการใช้แหล่งเงินทุนหลายรูปแบบแทนการใช้เงินกู้เพียงอย่างเดียว
๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
จัดการน้ํา จากเดิมที่เน้นเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยา เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
ซึ่งรวมถึงปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ําในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้พื้นที่รับประโยชน์ตามเป้าหมายต่าง ๆ
เพิ่มสูงขึ้น เช่น พื้นที่ฟื้นฟูป่าปรับเพิ่มขึ้นจาก ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ เป็น ๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่ เป็นต้น นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
ยังครอบคลุมภารกิจงานสําคัญเพิ่มเติมจากเดิม เช่น การสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และการฟื้นฟูแหล่งน้ํา
เป็นต้น
๑.๓ แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๐ จะพิจารณาแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ ได้แก่ มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) มิติหน่วยงาน (Function base)
และมิติพื้นที่ (Area base) เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ สํานักงบประมาณ
จะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการทราบและ
ดําเนินการต่อไป
๒. ให้สํานักงบประมาณและกระทรวงคมนาคมรับไปประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของแผนงานและงบประมาณ
ตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
๓. ให้สํานักงบประมาณและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการน้ํา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๕

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

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉิน หรื อจํ าเป็น ในการดํ าเนินโครงการตามแผนโครงสร้า งพื้น ฐานและด่า นศุล กากรระยะเร่ง ด่ว นปี ๒๕๕๘
(สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑๔๙,๔๕๐,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามแผน
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ โครงการ สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๓๐
ครอบครัว สูง ๕ ชั้น ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด วงเงิน ๒๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดทํารายละเอียด
งบประมาณราคากลางให้ครบถ้วน แล้วขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารตรวจบุคคล
(Terminal) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก วงเงิน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรับตามความจําเป็นและความเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖) (ร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับดังกล่าวเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการกําหนด
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงการแบ่ง
ส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เป็นการจัดตั้งกองทุนยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งจัดตั้งกองส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเปลี่ยนชื่อสํานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่นเป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว

๑๐.๒ กระจายอํ า นาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๙๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (สํานักงาน ป.ป.ช.)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักงบประมาณเสนอว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช.
และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยให้สํานักงาน ป.ป.ช. เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีการตั้งครรภ์แทน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานต่อข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีการตั้งครรภ์แทนตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งในประเด็นนโยบาย ด้านการกํากับติดตามและดําเนินคดีความ และด้านการดําเนินงาน
ขององค์กรวิชาชีพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าปรั บ แก้ ไ ขถ้อ ยคํ า ในส่ ว นของบทนิ ย ามคํ า ว่ า “คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ” ให้ส อดคล้ อ งกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้
สําหรับการดําเนินงานด้านงบประมาณให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

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

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือ
นอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายของผู้ขออนุญาตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องในการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ความสําคัญในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีบทบัญญัติ
ที่รองรับระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศสามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่สมาชิกในระบบถูกศาลสั่งรับคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิกในระบบ และมีกฎหมายเฉพาะที่กํากับ
ดูแลระบบการชําระเงินของประเทศ เพื่อสามารถส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์กับการทําธุรกรรม
ใหม่ ๆ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม อาทิ ร่างมาตรา ๓ ควรกําหนดให้ชัดเจนที่จะยกเลิกกฎหมายที่ใช้กํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน ร่างมาตรา ๘ ควรกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความคุ้มครองระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
ต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ ร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มถ้อยคําว่า “...หากมีเงิน สินทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด
ที่เป็นหลักประกัน และได้หักกลบลบหนี้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว เหลือเงิน สินทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด
เป็นจํานวนเท่าใด ให้นําส่งกองทรัพย์สินของลูกหนี้” ร่างมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แก้ไขเป็นว่า “...ทั้งนี้ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย” เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักรให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐานสําหรับเจ้าหน้าที่
ที่ดําเนินการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อให้สามารถดําเนินการประเมินราคาเครื่องจักรไปในแนวทางเดียวกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาด และมีความถูกต้องแม่นยําในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ไปพิจารณาด้วย

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต
และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์
การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ การดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต
และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจสาระสําคัญ เมื่อร่างกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้อย่างทั่วถึง
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการสํารวจหรือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การออกกฎหมาย
มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ ส่วนเสียก่อนมีผลบั งคับใช้และการดําเนินการเป็นไปอย่ างมี ประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .....)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑๒ ฉบับ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมงน้ําจืดในที่จับสัตว์น้ํา
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือทําการประมงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
พื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนด พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
โดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. ....
๕. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษา
สัตว์น้ํา พ.ศ. ....
๖. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด พ.ศ. ....
๗. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....
๘. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ พ.ศ. ....
๙๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๙. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ....
๑๐. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ํา หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. ....
๑๑. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
นอกน่านน้ําไทย พ.ศ. ....
๑๒. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ....

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐ มนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้ใช้เงิน
จากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปก่อน ๑ ปี ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เปลี่ยนสถานะการจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นการบรรจุเป็นข้าราชการโดยใช้เงินงบประมาณ
๒. ให้สํานักงาน ปปง. รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกําหนดเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ชัดเจน และพิจารณา
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับลักษณะการจ้าง และควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจที่จะต้องดําเนินการเพื่อวางแผนการบริหารงาน
บุคคลและจัดอัตรากําลังให้มีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ โดยการปรับบทบาท ภารกิจ อาจใช้การถ่ายโอนภารกิจหรือการนํา

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๐๐

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

เทคโนโลยีมาร่วมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาภาระงานและจํานวนอัตราลูกจ้างชั่วคราวที่จะจ้างให้เหมาะสมและ
ไม่เป็นภาระงบประมาณ รวมทั้งหาแนวทางที่จะป้องกันมิให้ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในภายหลัง
และหากเห็นว่ายังมีภารกิจที่จะต้องใช้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอาจจะขอเพิ่มอัตรา
พนักงานราชการเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

๑๐๑

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕
๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น
๓๕๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๑๐๐

๙๑

๘๘

๘๒

๗๕
๕๓

๔๑

๕๐
๒๕
๐

๑ ธ..ค. ๕๘ ๘ ธ.ค. ๕๘ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ ๒๒ ธ.ค. ๕๘ ๒๙ ธ.ค. ๕๘

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๓๕๕ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะ
ณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๔๐๘

๔๒๔

๓๓๒ ๓๕๕
๓๒๐
๓๐๖
๒๙๑
๒๗๗
๒๔๔
๒๖๖
๒๓๙
๒๓๓
๒๒๕
๑๙๗
๓๔๒

๑๐๘

๐

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

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๐๔

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

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตาม
แนกตามประเภทของวาระการประชุ
ประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจํจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๕๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๙๑ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๒๒๖ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๓๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระกา
แนกตามประเภทวาระการประชุ
รประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๒๒๖ เรื่อง (๖๓.๖๖ %)
226

, 6 ประธานแจ้ง ๖ เรื่อง (๑.๖๙ %)
วาระประธานแจ้

, 32
วาระอื
อื่น ๆ ๓๒ เรื่อง (๙.๐๒ %)

, 91

วาระ
วาระเพื่อพิจารณา ๙๑ เรื่อง (๒๕.๖๓ %)


รวมทั้งสิ้น ๓๕๕ เรื่อง

๑๐๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐ มนตรีในวาระเพื่อพิจ ารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๓๑๗ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็
เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๙๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๐ เรื่อง วาระจร ๒๑ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๒๒๖
๒๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๗๖ เรื่อง วาระจร ๕๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
ษณะของการเสนอ
การเสนอ
จํานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๗๖

๒๐๐

วาระจร

๑๕๐
๑๐๐
๕๐

๗๐

๕๐
๒๑
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๓๑๗ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๐๔

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

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๕๕ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
สม.
สว.
ศย.
พศ.
ปง.
ตช.
สผ.
สลธ.คสช

๖๕

๘
๒๒

๖
๗

๕

๒
๑
๑
๑

๐

๖

๖

๔๓

๒๕

๑๑
๑๐

๑๒
๑๐

๒
๓

๓๙

๑๗
๑๙

๘
๙
๘

๔
๕

๒๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๓๕๕ เรื่อง

๑๐๕

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

๘๐

จํานวนเรื่อง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป
ไปและประเภทเรื
ประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติ
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไป
ไปและเรื
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องงขอถอนออกจากวาระ
ถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
ารณาออกไป
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก
แนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๙๖ เรื่อง
๘๓.๓๘ %

เรื่องกฎหมาย
๕๙ เรื่อง
๑๖.๖๒ %

รวมทั้งสิ้น ๓๕๕ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
แนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับ นโยบายรัรัฐ บาล จํานวน ๒๑๑ เรื่อง และเรื่องที่ไม่
ไม่ส อดคล้องกับ นโยบายรัฐ บาล จํานวน
๑๔๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจจํําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่
และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐบาล
ฐบาล
๒๑๑ เรื211
่อง
๕๙.๔๔
%
59.44%

ไม่เรืส่ออดคล้
บ อง
งที่ไม่อสงกั
อดคล้
นโยบายรั
ฐบาลฐบาล
กับนโยบายรั
144 เรื่อง
๑๔๔
40.56%
๔๐.๕๖

รวมทั้งสิ้น ๓๕๕ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๐๖

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

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
บาลและด้
และด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๖๙

๗๕

๕๖
๕๐

๓๖

๒๕
๐

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

๓
(๑)

(๒)

๖

๑

(๓)

(๔)

๘

๖
(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

๗
(๙)

(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ เรื่อง

๑๐๗

๑

๑๘

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง
๘๗

๙๐
๖๕

๖๐
๓๐
๐

๓๐
๑๓
(๑)

๙
(๒)

(๓)

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

๗

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๐๘
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๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เเข้ข้าสู่การประชุมคณะ
คณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภู
การ มิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๒๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะ
ณะรัฐมนตรีจํจาํ แนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
ภาคใต้
จํานวน ๖ เรื่อง
๒๖.๐๙%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จํานวน ๗ เรื่อง
๓๐.๔๓%

ภาคตะวันออก
จํานวน ๒ เรื่อง
๘.๗๐%
๘
กทม.และปริ
กทม
มณฑล
จํานวน ๑ เรื่อง
๔.๓๕%

ภาคเหนือ
จํานวน ๔ เรื่อง
๑๗.๓๙%

ภาคกลาง
จํานวน ๓ เรื่อง
๑๓.๐๔%
๑๓

รวมทั้งสิ้น ๒๓ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๙ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๑๗
๑๖
๑๔
๑๓
๑๓ ๑๑
๒๐
๗ ๑๐ ๕ ๔
๗
๗ ๘ ๔
๔ ๒ ๔ ๒
๑๐
๔
๒
๒
๐
หน่วยงาน
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.

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน ๒ คณะ
ดังนี้
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
คณะกรรมการเพื
เพื่อเตรียมการจัดตั้งและกํากับการดําเนินงานของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย
๑๐๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
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๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของ
ารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงธันวาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณ
ณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.
๒.
๓.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พพ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พพ.ศ. ....
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ปิ โ ตรเลี ย ม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และร่ า ง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พพ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พพ.ศ. ....

๔.
๕.
๖.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๔๖๗๙๖/๕๘
๔
[๒๒/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๗๒๔/๕๘
๔๕๗๒๔ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๐๑๖/๕๘
๔๕๐๑๖ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๕๐๐๑/๕๘
๔๕๐๐๑ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘]
๔๔๒๐๔/๕๘
๔๔๒๐๔ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]
๔๔๐๗๓/๕๘
๔๔๐๗๓ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘]

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

ฉบับ
๒๖
๒๖

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๑๐

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน ๓๘ ฉบับ จําแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
สํานักงานศาลยุติธรรม

ประเภทกฎหมาย พระราช
บัญญัติ

รวม

๑๑๑

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

พระราช
กําหนด

พระราช
กฤษฎีกา
๓
๓
๑

กฎ
กระทรวง

ระเบียบ

ประกาศ

๑

๑
๑

๑
๘
๑
๑

๔
๒
๑

๑

๙
๙

๑

๑๓

๑๑

๑

๓

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๓๑ ธันวาคม 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.
ศย.
พศ.
ปง.
ตช.
สผ.
สลธ.คสช.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
ารงานสารสนเท ๑๑๒

