คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอื่นๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ําเพื่ อปรับเปลี่ ยนเครื่องจั กรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แนวทางเพื่ อสนั บ สนุ น
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
และรายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์)
สําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่ เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มิถุนายน ๒๕๕๙

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้าน ว ๒๑๓/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
หรือการนั้น ๆ
ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าเหรี ย ญเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ ๒๓๒๖๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ๒๓๒๖๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ....

หน้า
๑
๑

๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
๒๐๔๒๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๒

๒๑๖๓๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๗๑๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๒
๓

๒๒๗๐๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๓

๒๓๖๘๗/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๔

ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตาม ๒๑๔๘๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการขุดลอก ๒๑๖๒๓/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
แหล่งน้ํา
ขอความเห็นชอบร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทํางานความร่วมมือทางทหาร ๒๓๔๘๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
ระหว่างกองทัพบกกับกองกําลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น

๔

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
สรุปผลการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔
การขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
กรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และโครงการแก้ไขปัญหา
การลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)
ความต้อ งการงบประมาณของศูน ย์ บั ญ ชาการแก้ ไ ขปั ญ หาการทํา การประมง
ผิดกฎหมาย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

๔
๕

-๒รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑
สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
การเสนอตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙–๑๐๔
การมีผลบังคับใช้ของความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (Trade Agreement between the Government
of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Kingdom
of Thailand)
การจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙–
๒๕๖๒
ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการตรวจลงตรา
การยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการคว่ําบาตรอิหร่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
การถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
การเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน
วีดิทัศน์เรื่อง รายงานการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในการประชุม "SEP in
Business : G77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development
Goals"
ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในส่วนของภาคเอกชนที่ร่วมเดินทางกับกระทรวง
พาณิชย์
ผลการดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้นําภาครัฐและเอกชนไทย–กัมพูชา
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
สมัยที่ ๑๐๕
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการจัดการ
กองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

๒๐๖๖๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๔๓๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๕
๖

๒๐๘๓๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๖๗๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๖
๗

๒๐๖๖๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๗

๒๐๗๓๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๘

๒๐๗๕๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๘

๒๐๗๓๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๙

๒๐๖๓๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๙

๒๐๘๙๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๙

๒๑๓๓๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๑๐

๒๑๕๗๖/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๓๔๑/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๑๑
๑๑

๒๑๕๗๒/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๑๑

๒๓๔๘๔/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๑๒

๒๑๖๑๐/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๑๒

๒๑๕๔๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๑๓

๒๑๕๒๗/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๑๔

-๓รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕
(15th ASCC Council Meeting) ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคณะ
รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน
สรุปผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่าง
วันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒
ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
รายงานผลการรณรงค์หาเสียงตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจําอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒ สําหรับผู้แทนไทย
การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้ายที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และ ๒๒๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๗
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล
สาธารณรัฐตุรกี
สรุปสาระสําคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง
ขอความเห็นชอบเสนอข้อกําหนดร่างขอบเขตการทํางานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์
และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสําหรับเหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for Humanitarian
and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons)

๒๒๒๘๖/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๑๔

๒๒๓๐๓/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๑๕

๒๒๕๓๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๑๕

๒๒๕๔๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๓๑๖/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๑๖
๑๖

๒๒๕๔๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๑๗

๒๒๗๘๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๑๗

๒๒๗๓๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๓๒๓๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๑๗
๑๘

๒๓๔๒๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๑๙

๒๓๕๑๔/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๑๙

๒๓๖๙๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๑๙

๒๓๗๐๑/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๒๐

๒๑๕๖๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๒๒

๒๒๒๗๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๒๘๓/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๒๒
๒๒

๒๓๒๕๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๒๓

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖–๒๕๕๗
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙
มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ ๒๐๕ รายการ และบริการ ๒๐ รายการ เดือนมิถุนายน
๒๕๕๙
รายงานผลความคืบหน้าของการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ครั้งที่ ๒)

-๔๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๒๑๓๐๓/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ว ๒๐๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๒๓
๒๔

๒๓๔๓๒/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๒๔

๒๓๗๑๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๒๕

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหา ๒๒๗๖๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
เกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒๒๖๘๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....

๒๕

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคน
ในสังคม (อารยสถาปัตย์)
ร่างกฎกระทรวงกําหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบห้าปี พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่ว มพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา
เขตป่าสงวน
๒๖

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
วีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการเรียนการสอน ๒๐๙๔๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
ภาษาอังกฤษ "English Boot Camp"

๒๗

-๕๒๓๗๐๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๒๗

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ ๒๑๕๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ๒๒๕๖๔/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘

๒๙

รายงานผลการดําเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
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
๒๙

๕.๓ เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบเฝ้ า ระวั ง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
ผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทาง ๒๒๒๗๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม

๓๐

-๖๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒๐๔๖๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๓๒

ว(ร) ๑๕๖/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๖๙๗/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๕๘๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๓๒
๓๓
๓๓

๒๒๕๐๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๓๓

๒๒๔๑๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. ....
ร่า งกฎกระทรวงตามมาตรการภาษีแ ละค่า ธรรมเนีย มเพื่อ ส่ง เสริม การลงทุน ๒๒๔๒๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวม ๔ ฉบับ

๓๔
๓๔

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อ นโยบายงบประมาณกระตุ้น เศรษฐกิจ ตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ๒๑๘๑๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ด้านการตลาด
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของ ๒๒๗๔๓/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๓๔
๓๕

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๙

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ํา
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล

๒๒๒๘๔/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๓๖

-๗ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ๒๑๖๕๓/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

๓๖

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ๒๐๘๙๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๗

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
การขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ๒๑๓๓๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้องชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมตามแนว
คําพิพากษาศาลฎีกา

๓๗

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้งบกลางเพื่อสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ๒๒๕๓๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก Cooperation Framework Agreement on Aviation
Safety
ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) ๒๓๔๐๙/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน ๓ ฉบับ

๓๗

๓๘

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนความเห็นของกระทรวง ๒๐๗๔๗/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
การคลังและขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกําหนด
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ ๒๓๖๘๑/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙)

๓๙

๓๙

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
การปรับปรุงความตกลงที่ใช้ก่อตั้งกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund ๒๐๖๕๒/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
for Commodities: CFC)
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ๒๒๘๐๒/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๒๓๐๗/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
สรุปผลการศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

๔๐
๔๐
๔๑

-๘๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒๐๔๒๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๔๖๒/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๙๔๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๓๐๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๔๑
๔๒
๔๒
๔๒

๒๑๓๒๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๔๓

๒๒๘๒๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๗๖๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๔๓
๔๔

๒๓๕๓๔/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
๒๓๔๙๓/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๔๔
๔๕

แนวทางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๓๘๕๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

๔๕

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Eco-Products International Fair 2016
วีดิทัศน์ เรื่อง รายงานผลการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๕๙ (THAIFEX 2016)
รายงานการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ ณ เมืองคานส์
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗" และ
"Cross Over Night at the Royal Thai Embassy" และหารือความร่วมมือด้านการวิจัย
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
ณ ประเทศญี่ปุ่น

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
รายงานการดําเนินการตามมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการค้ําประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Policy Loan)
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สําหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ยูเครน
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ปากีสถาน
ผลการประชุม CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ

๒๐๔๖๔/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๖๔๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๖๒๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๓๗๔๒/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๔๘๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๔๘

-๙๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
ขออนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม ๒๑๘๓๖/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
มาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ

๔๙

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
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ๒๓๗๕๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
Development)

๕๐

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
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 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
๙. การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการตรวจสอบ ๒๐๖๑๘/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
ข้อเท็จจริง และการแก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่ของ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
๒๒๔๗๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๒

๕๒

- ๑๐ ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๒๒๔๔๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๕๐๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๕๓
๕๓

๙.๒ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๒๒๕๒๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๕๔

๒๒๔๗๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ํา เพื่อแก้ไข ๒๒๖๙๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ปัญหาการขาดแคลนน้ําและการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ๒๓๒๓๑/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๕๔
๕๕

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ

๕๕

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกการห้าม
บุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ

ว ๑๙๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
ว ๑๙๖/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ว ๒๐๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ว ๒๑๒/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๘๙๓/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๖๖๒/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๘๘๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๔๒๒/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๕๗
๕๗
๕๘
๕๙
๕๙
๖๑
๖๑
๖๒

๒๑๔๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๖๒

- ๑๑ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอื่น
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๔)
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๕)
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การกําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมา
ก่อสร้างแบบ Design and Build
แนวปฏิบัติในการนําเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙

๒๒๔๖๘/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๖๒

๒๓๔๑๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
๒๓๔๑๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๖๓
๖๓

๒๐๖๑๑/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๖๓

๒๓๒๗๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๖๓

๒๐๖๓๓/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

๖๔

๒๒๔๙๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๖๔

๒๐๖๖๓/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๔๓๒/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๓๐๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๓๐๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๖๔
๖๕
๖๕
๖๕

ว ๑๙๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๖๖

ว ๑๙๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ว ๑๙๘/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๖๖
๖๗

๒๓๒๕๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๖๗

๒๓๗๒๕/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๖๘

๒๐๖๒๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๔๘๔/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]

๖๘
๖๘

๒๒๓๙๙/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๓๓๗๙/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๖๙
๖๙

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม ๕ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค จํานวน ๔ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ....

- ๑๒ ผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๒๒๘๑๑/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๖๙

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ๒๓๒๔๖/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๐

๑๐.๒ กระจายอํ านาจเพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ งบริ การ
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

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๑๗๕๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๔๘๒/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]

๗๐
๗๑

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ๒๐๕๙๐/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาต ๒๐๖๐๕/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิต หรือซ่อม พ.ศ. ....

๗๒

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๗๒

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กั บ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๒๑๗๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) ๒๒๗๒๘/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
พ.ศ. ....
๒๒๖๗๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๒
๗๓
๗๓

- ๑๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... ๒๓๔๒๘/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒๓๔๖๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

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
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

๗๓
๗๔

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบข้อเสนอแนะของสานักราชเลขาธิการเกี่ยวกับการถวายพระราชสมัญญาแด่พระมหากษัตริย์ ความสรุปว่า
การถวายพระราชสมัญญาเป็นการผูกคาเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ ตามอย่างการสร้างคาในภาษาบาลี คือ นาคาศัพท์ที่มีความดี
รูปคางดงาม เสียงไพเราะ มาประกอบเข้าเป็นชื่อด้วยการสมาสคา แต่ปัจจุบันการถวายพระราชสมัญญาหรือพระสมัญญาโดยผูกคา
ด้วยการใช้ภาษาธรรมดาอย่างดื่น ๆ เช่น พระบิดาแห่ง .... จึงไม่ใช่พระราชสมัญญาหรือพระสมัญญา แต่เป็นการเรียกขานในฐานะ
ที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ
๒. เห็นชอบให้ปรับขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชา
สามารถในด้านหรือการนั้น ๆ แด่พระมหากษัตริย์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องขอความเห็นจากสานักราชเลขาธิการเพื่อประกอบ
การพิจารณาร่วมกับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการจัดทาเหรียญ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ให้แสดงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดี อีกทั้งสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองคา ราคาหนึ่งหมื่นหกบาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อยบาท หนึ่งชนิด
และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาห้าสิบบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่ อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
โดยผลการสารวจความคิดเห็นฯ พบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๐.๘ ระบุว่ายังมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีสาเหตุเกิดจากการมีผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ปราบปรามอย่างจริงจัง
รองลงมาคือปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งประชาชนร้อยละ ๕๘.๔ ระบุว่ามีปัญหา และปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบ
ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนร้อยละ ๓๒.๐ ระบุว่ามีปัญหา โดยพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว
มากที่สุดในเรื่องการลักขโมย ปล้น จี้ ขณะที่ประชาชนเพียงร้อยละ ๘.๗ ระบุว่ามีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในโรงเรียน/สถานศึกษา
และประชาชนถึงร้อยละ ๘๒.๐ ระบุว่าไม่มีปัญหา นอกจากนี้ประชาชนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่สาคัญ ๕ อันดับแรก คือ การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ร้อยละ ๖๑.๒) การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างเด็ดขาด (ร้อยละ ๕๓.๑)การให้ทหารช่วยดูแลปราบปรามอย่างจริงจัง (ร้อยละ ๑๖.๔) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด (ร้อยละ ๑๕.๙) และการลงโทษผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดด้วยวิธีประหารชีวิต (ร้อยละ ๑๔.๙)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง สรุปผลการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ และผลการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมระดับผู้นาฯ ได้เน้นย้าความสาคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และความร่วมมือเพื่อ
ต่อต้านการก่อการร้ายในภาพรวม โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง และการร่วมฝึกซ้ อมเหตุการณ์จาลองสถานการณ์
ก่อการร้ายระดับระหว่างประเทศมากขึ้น และได้รับรองแถลงการณ์การประชุมระดับผู้นาฯ และแผนปฏิบัติการ ๕ ฉบับ ได้แก่
(๑) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสหประชาชาติ (๒) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(๓) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์การตารวจสากล (๔) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้าน
การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และ (๕) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธ
และวัสดุที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนข้อเสนอความร่วมมือโดยสมัครใจ (Gift Baskets) เพื่อขยาย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ในสาขาต่าง ๆ
๒. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่าซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน และ
สภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย และเชิญชวนให้ภาคเอกชน
ของสหรัฐอเมริกาขยายการค้า การลงทุน และความเป็นหุ้นส่วนกับไทย พร้อมทั้งได้หารือกับบริษัท Guardian และบริษัท Motorola
Solution และเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการนาเสนอจากตัวแทนชาวไทยที่ทางานอยู่ในธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับมุมมองขององค์กรทั้งสองต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย และข้อริเริ่มของธนาคารโลก
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางประชารัฐ พร้อมทั้งมอบแนวทางและคาแนะนาเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของชาวไทยในต่างประเทศในการเสริมสร้างความปรองดองและการพัฒนาประเทศ
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการค้า
และการลงทุน ซึ่งฝ่ายตุรกียังได้เสนอทางเลือกใหม่ให้กับการแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวอุยกูร์ที่เหลืออยู่ในประเทศไทยด้วย
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๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children : ACTIP) เพื่อกระทรวงการต่างประเทศ
จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทาสัตยาบันสาร (Instrument of Ratification or Approval) ส่งมอบต่อเลขาธิการอาเซียน
เพื่อเก็บรักษาต่อไป โดยอนุสัญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ รวมถึงให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเป็นตราสารทางกฎหมายสาหรับการดาเนินการ
ระดับภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการใช้บังคับในการป้องกันการสืบสวนสอบสวน และการฟ้องร้องดาเนินคดีในความผิดตามที่กาหนดไว้
เมื่อความผิดดังกล่าวมีลักษณะข้ามชาติ รวมถึงความผิดที่กระทาโดยองค์กรอาชญากรรม และเพื่อการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง กรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง และโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวม ๕ ครั้ง เพื่อกาหนดกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จานวน ๖ ข้อ ได้แก่ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณ
ชายแดน (๒) เพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง (๓) เสริมสร้างและประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในระดับจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนกัมพูชาในการลาดตระเวน (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (๕) ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ และ
(๖) ในการดาเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทยและกัมพูชา ทั้งสองประเทศจะคานึงถึงหลักการของอานาจอธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
กฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย กัมพูชา ระดับจังหวัด จานวน ๗ จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา กาหนดกรอบการลาดตระเวนโดยมีการประสานงาน
(Coordinated Patrol) สาหรับลาดตระเวน รวมทั้งพิจารณางบประมาณสาหรับการดาเนินการแก้ไขการลักลอบตัดไม้พะยูง
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
๑.๒ เห็นชอบกรอบนโยบายแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สาหรับใช้เป็นกรอบการหารือในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา ร่วมระดับประเทศกับฝ่ายกัมพูชา
๑.๓ เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายกัมพูชาตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ของทั้งสองฝ่าย หากที่ประชุมได้ตกลงกันนอกเหนือจาก
กรอบการหารือตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้และการตกลงดังกล่าวจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับตามผลการประชุม
คณะกรรมการดังกล่าว และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนบูรณาการเรื่องการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทากินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น ๒,๑๓๗.๑๐๓๘ ล้านบาท
ก่อนในโอกาสแรก หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งการดาเนินการตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการได้โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ภายในกรอบวงเงิน ๔๗๐,๑๖๔,๔๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่า ยเพื่อ กรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็น ตามที่
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายเสนอ

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทอ ๘ ๒๑๔๘๙/๕๙
เรือ่ ง ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กาหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กาหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กาหนดชนิดยุทธภัณฑ์
ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดมาตรการกากับดูแล และควบคุมไม่ให้มีการนายุทธภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในทางที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น วงเงิน ๑,๓๗๐,๗๘๗,๑๐๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
โครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้า ตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
ตรวจสอบการดาเนินการตามโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้า ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
และการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ขอความเห็นชอบร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทางานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกกับกองกาลัง
ป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทางานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบก
กับกองกาลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น (Statement of Intent for the Royal Thai Army-Japan Ground Self-Defense
Force Staff Working Group) เพื่อเป็นการเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกไทย
กับกองกาลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของทั้งสองฝ่าย โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การเยือน การหารือ ประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและการวิจัย การเสริมสร้างขีดสมรรถนะในเชิงวิชาการ ข้อมูลข่าวสารทั่วไป รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนความร่วมมือแบบพหุภาคี และความร่วมมือที่เกี่ยวข้ องด้านอื่น ๆ
ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน
๑.๒ ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่างเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเจตนารมณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่
๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย และพลเอก เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาเป็นประธานร่วม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยมีประเด็นหารือ ๒ ด้าน สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ จุดผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน
ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
การก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การส่งเสริม
ความปลอดภัยทางทะเล และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยกับหน่วยทหารและตารวจของ
กัมพูชาในพื้นที่ชายแดน
๒. ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้าบริเวณชายแดน ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นข้อขัดแย้ง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา (ระหว่างการสารวจและจัดทาหลักเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ) และประเด็นอื่น ๆ เช่น
การสนับสนุนการดาเนินการตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕ ที่ให้ทั้งสองฝ่ายดาเนิน
ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ และสนับสนุนผลการประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะรัฐมนตรี (Joint Cabinet Retreat : JCR)
ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเร่งรัดให้สามารถเปิดเดินรถไฟระหว่างกันภายในปี ๒๕๕๙ เป็นต้น

๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตามคาเชิญของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุม “2nd Strategic Dialogue for Education Ministers
Meeting (SDEM)” พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวในฐานะประธานสภาซีเมค การหารือข้อราชการกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง ๖ แห่งในอินโดนีเซีย
สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมหารือกับผู้อานวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง ๖ แห่งในอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละศูนย์กาลังดาเนินการ สิ่งท้าทายและอุปสรรค รวมถึงสิ่งที่ประธานสภาซีเมค
จะสามารถให้การสนับสนุนการทางานของศูนย์ได้ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายหลังจากการนาเสนอของทุกศูนย์แล้ว จะได้มี
ข้อหารือและแลกเปลี่ยนถึงสิ่งท้าทายและประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในภาคการศึกษาของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
ให้ทุกศูนย์นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เพื่อพิจารณาแนวทางที่จะบรรลุผลสาเร็จตามประเด็นสาคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ อันจะนา
ไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคต่อไป
๒. การประชุม “2nd Strategic Dialogue for Education Ministers Meeting (SDEM)” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
ผู้แทนประเทศระดับรัฐมนตรีศึกษาได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้ง
แนวทางความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสาคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ ๗ ประการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคร่วมกัน
โดยในระหว่างการประชุมฯ ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาได้ให้การรับรองแถลงการณ์บันดุง (Bandung Statement) โดยเน้นการดาเนิน
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีและสิ่งท้าทายร่วมกันในเรื่องของการศึกษาปฐมวัย การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐาน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐ เอกชน โรงเรียน และชุมชน
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
ของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้หยิบยกประเด็นการทางานร่วมกันในช่วงที่ดารงตาแหน่งประธานสภาซีเมค
โดยประสงค์จะเห็นการทางานที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งใช้ความเป็นเลิศให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียตอบรับที่จะร่วมมือกับไทยในการวางแผนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การเสนอตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙–๑๐๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙-๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และ
สมัยประชุมที่ ๑๐๓-๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘) ซึ่งมีพิธีสารและข้อแนะได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ จานวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยคนงานทางานในบ้าน ค.ศ. ๒๐๑๑ (๒) พิธีสารเพื่อเป็นส่วน
เสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (๓) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการทางาน
ค.ศ. ๒๐๑๐ (๔) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๑ ว่าด้วยคนงานทางานในบ้าน ค.ศ. ๒๐๑๑ (๕) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยพื้นฐานความคุ้มครอง
ทางสังคม ค.ศ. ๒๐๑๒ (๖) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการส่วนเสริมสาหรับการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. ๒๐๑๔
และ (๗) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ ค.ศ.๒๐๑๕ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักการภายใต้
ตราสารทั้ง ๗ ฉบับ และนามาปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้อง เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงของไทยในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
และลดแรงกดดันจากการถูกโจมตีจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง และการให้
ความคุ้มครองแรงงานทางานในบ้าน ดังนั้น ไทยอาจพิจารณาให้ความสาคัญกับตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้เป็นอันดับแรก
สานักบริหารงานสารสนเทศ
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ได้แก่ (๑) พิธีสารเพื่อเป็นส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (๒) ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการ
ส่วนเสริมสาหรับการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. ๒๐๑๔ และ (๓) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยคนงานทางานในบ้าน
ค.ศ. ๒๐๑๑ ตามลาดับ และเมื่อไทยมีความพร้อมก็อาจพิจารณาให้สัตยาบันตราสารดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
๓. สาหรับอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๙ ว่าด้วยคนงานทางานในบ้าน ค.ศ. ๒๐๑๑ และพิธีสารเสริมอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาดาเนินการตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เกี่ยวกับเนื้อหาของอนุสัญญาเป็นการกาหนดหน้าที่ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ และใช้ถ้อยคา
ที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และหากกระทรวงแรงงานยืนยันได้ว่าต้องมีการออกกฎหมาย
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ก็จะเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น การเสนออนุสัญญาดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นการดาเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การมีผลบังคับใช้ของความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
(Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic of Iran and the Government
of the Kingdom of Thailand)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
(Trade Agreement between the Government of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Kingdom of
Thailand) มีผลบังคับใช้ตามข้อ ๑๑ ของความตกลงฯ ที่ระบุว่า ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งสุดท้ายโดยภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถึงภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งระบุว่าได้ดาเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบของตนเพื่อการมี
ผลบังคับใช้ของความตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทาหนังสือแจ้งการมีผลบังคับใช้ของความตกลงฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การจัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้ขยายผลยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระยะเวลา ๔ ปี ครอบคลุมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
การเยือนและจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
และมีศักยภาพ อาทิ ด้านโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัตถุและศาสนสถาน การจัดนิทรรศการ ด้านพุทธศาสนา
การแลกเปลี่ยนการจัดการแสดงของคณะนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รวมทั้งความร่วมมือในสาขาทัศนศิลป์ จดหมายเหตุ
หอสมุด สื่อสิ่งพิมพ์ หัตถกรรมพื้นบ้าน และการแปลงานวรรณกรรม เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในแผนปฏิบัติการฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการทีค่ ณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๗
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ความคืบหน้าในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจลงตรา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบมติที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ทบทวนรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่คนชาติได้รับสิทธิ
ยกเว้นการตรวจลงตราและสิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
และเรื่อง การพิจารณากาหนดสิทธิการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีม ติให้ปรับปรุง
บัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิขอรับ /ผ่อนผันการตรวจลงตราซ้าซ้อนกัน โดยหากได้รับสิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA) สิทธิผ่อนผันให้พานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน ๓๐ วัน (ผ.๓๐)
ให้ยึดสิทธิ ผ.๓๐ เป็นหลัก และหากได้รับสิทธิ VoA ผ.๓๐ และสิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซ้าซ้อนกัน ให้ยึดสิทธิ
ตามความตกลงฯ เป็นหลัก และมีแนวทางในการพิจารณาให้สิทธิ/ถอนสิทธิการตรวจลงตราแก่ประเทศต่าง ๆ โดยนาปัจจัยสาคัญ
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปริมาณนักท่องเที่ยว และผลประโยชน์
ของไทยในมิติอื่น ๆ (การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ) มาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาร่วมกับหลักประติบัติต่างตอบแทน
๑.๒ เห็นชอบให้คนชาติของสาธารณรัฐฟิจิและคนชาติของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีสามารถขอรับการตรวจลงตรา
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA) ได้
๑.๓ รับทราบความคืบหน้าของการจัดทาระบบการยื่นคาร้องขอรับการตรวจลงตราผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(Electronic Visa) โดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและรอการแจ้งผลในประเด็นข้อกฎหมาย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี ๒๕๖๐
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติมีระบบข้อมูลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันเพื่อไม่ให้สิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา
กระทบต่อความเสี่ยงด้านความมั่นคง และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการคว่าบาตรอิหร่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๓๑
(ค.ศ. ๒๐๑๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบและรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Security Council : UNSC) ที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เกี่ยวกับการยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการคว่าบาตรอิหร่าน ซึ่งเป็นการรับรอง
แผนปฏิบัติการร่วมฉบับสมบูรณ์ (Joint Comprehensive Plan of Action : JCPOA) ซึ่งจากัดขอบเขตการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่าน และกาหนดขั้นตอนการผ่อนปรนมาตรการคว่าบาตรของสหประชาชาติเพื่อนาไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่าบาตรในอนาคต
๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นไปตามอานาจและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อมติฯ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่าการดาเนินการตามข้อมติฯ
เป็นการดาเนินการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ ตามข้อ ๒๕ แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิก มิใช่การทาหนังสือ
สัญญาขึ้นใหม่ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการดาเนินการตามข้อมติฯ แล้ว การดาเนินการตามข้อมติฯ จะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ประเทศไทยถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)
ซึ่งเป็นการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้รับไว้ในชั้นการนาเสนอ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๑ และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยต้องส่งรายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ภายในปี ๒๕๕๙ ซึ่งการถอนข้อสงวนดังกล่าว
จะเป็นพัฒนาการที่สาคัญอีกประการที่ประเทศไทยสามารถนาเสนอต่อเวทีโลกได้ อันจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD ต่อไป
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
ความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD ซึ่งประเทศไทยสามารถถอนข้อสงวนดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ โดยได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น โดยที่
กฎหมายเหล่านั้นยังไม่ได้กาหนดฐานความผิดเฉพาะตามข้อบทที่ ๔ ของอนุสัญญา CERD อีกทั้งบทลงโทษระบุเพียงกว้าง ๆ ไม่ระบุโทษ
ที่ชัดเจนตามความผิดที่ปรากฏในอนุสัญญา CERD แต่เป็นการระบุโทษสาหรับความผิดเกี่ยวกับการให้ร้ายและสร้างความเกลียดชัง
จึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายเหล่านั้นเป็นรายกรณีว่า รวมถึงการกระทาที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือไม่ นอกจากนี้
เนื้อหาของอนุสัญญา CERD บางส่วนมีความละเอียดอ่อน ซึ่งอาจนาไปสู่การทาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงเห็นควรดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินการตามพันธกรณีที่อนุสัญญา CERD
กาหนดภายหลังที่ประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนดังกล่าวแล้ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐
มิถุนายน-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงอัสตานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการเข้าร่วมงานฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมครบถ้วนและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดย
คานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และเห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับ
ภาครัฐ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง วีดิทัศน์เรื่อง รายงานการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในการประชุม "SEP in Business : G77 Forum on
the Implementation of the Sustainable Development Goals"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานด้วยวีดิ ทัศน์เกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ของ
นายกรัฐมนตรีในการประชุม “SEP in Business : G77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals”
ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุ มประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ และนาเสนอเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับภาคธุรกิจ โดยย้าถึงความสาคัญของการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยเฉพาะความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

และย้าถึงความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยส่งเสริมการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในภาคธุรกิจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิรูประบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่โมเดล
“ประเทศไทย 4.0” เพื่อหลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง” โดยใช้พลังกลไก “ประชารัฐ”
๑.๒ ที่ประชุมเห็นว่า แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับ
SDGs จึงสนับสนุนให้มีการนาไปปรับใช้ในประเทศต่าง ๆ
๑.๓ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น (๑) การจัดเสวนาเกี่ยวกับการนาแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในภาคธุรกิจโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ และ (๒) การจัดนิทรรศการอย่างมีส่วนร่วมในลักษณะ “World Cafe”
ของมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ประสบความสาเร็จจากการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินการ
๑.๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ประเทศไทยจะจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ ๗๗
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มีการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในร่างปฏิญญา
ของรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ ๗๗ ด้วย
๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาข้อมูลและแนวทางในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติใช้กาหนดทิศทางการพัฒนา
ของโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) และแจ้งให้ส่วนราชการทราบและดาเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในส่วนของภาคเอกชนที่ร่วมเดินทางกับกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการร่วมเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ และนาภาคเอกชนไทยรายใหญ่รวม ๒๗ ราย ร่วมเดินทาง มีผลการเยือนสรุปได้ ดังนี้
๑. กิจกรรมเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับหอการค้าและอุตสาหกรรม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นักธุรกิจสองฝ่าย
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาพรวมเศรษฐกิจ โอกาสทางการค้า การลงทุน การทาธุรกิจ ระหว่างไทยและรัสเซีย พร้อมทั้งได้มีกิจกรรม
จับคู่ทางธุรกิจ Business Networking ทาให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบถึงโอกาสและลู่ทางการลงทุนในรัสเซียและไทย รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจ
๒. การเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยในห้างสรรพสินค้า LENTA โดยห้างฯ สนใจนาเข้าสินค้า ได้แก่
เนื้อไก่ เนื้อหมู ปลาทูน่า และน้าตาล จากไทย และผู้บริหารห้างฯ กาหนดเดินทางเยือนงานแสดงสินค้า THAIFEX 2016 ที่ประเทศไทย
เพื่อคัดสรรสินค้าเพิ่มเติมสาหรับนาไปจาหน่ายระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าในห้างฯ กว่า ๑๔๐ สาขาทั่วประเทศ
ประมาณระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๓. การเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัท Sistema ซึ่งเป็นบริษัททาธุรกิจครอบคลุม ๑๒ สาขา เช่น โทรคมนาคม
บริการสุขภาพ ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปอาหาร การผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ อากาศยาน เป็นต้น
โดยบริษัทประสงค์จะเชิญชวนนักธุรกิจไทยร่วมลงทุนกับบริษัทในสาขาเหล่านี้ มีผลสาเร็จของการเจรจา คือ ตัวแทนเอกชนไทย
หลายฝ่ายเข้าร่วมหารือกับบริษัท โดยสาขาที่มีโอกาสมาก ได้แก่ สาขาธุรกิจสปา และโรงพยาบาล
๔. การเข้าร่วมกิจกรรม Thai Russia Business Dialogue นักธุรกิจฝ่ายไทยและรัสเซียได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บนเวที Panel Discussion ทาให้นักธุรกิจสองฝ่ายได้เข้าใจ เรียนรู้ โอกาสด้านการค้า การลงทุน การธนาคาร เกษตรแปรรูป
ซอฟท์แวร์ สุขภาพและเภสัชภัณฑ์ ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนาไปสู่ความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมระหว่างกันต่อไป
๕. การเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-RUSSIA Business Forum ณ เมืองโซชิ มีการนาเสนอแนวทางในการขยายความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและรัสเซียไปสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งความร่วมมือระหว่างอาเซียน สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU)
และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ซึ่งเป็นแนวทางแห่งความร่วมมือที่รัสเซียคาดหวังให้ไทยและอาเซียนบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าวให้เป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่
๖. กิจกรรมคณะเอกชนไทยพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ เมืองโซชิ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
กับคณะนายกรัฐมนตรี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและการจัดทา Roadmap ที่จะขยายการค้า การลงทุนสู่สหพันธรัฐรัสเซีย
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๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ผลการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้นาภาครัฐและเอกชนไทย–กัมพูชา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้นาภาครัฐและ
เอกชนไทย-กัมพูชา โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายระดับผู้นาภาครัฐและเอกชนไทย-กัมพูชา และได้เชิญ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและนักธุรกิจชั้นนาของกัมพูชาเดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัดกิจกรรม
ให้ได้พบกับนักธุรกิจชั้นนาของไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายที่เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งโครงการนี้
เปิดโอกาสให้กลุ่มชนชั้นนาของไทยและกัมพูชาได้พบปะสร้างสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจในบรรยากาศแบบ
เป็นกันเองและมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการทากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งได้พูดคุยในเรื่องที่ชมชอบเหมือนกัน ส่งผลเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ความไว้วางใจ (trust) ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะต่อยอดสู่การขยายผลทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ไทยกัมพูชาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยปรับทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อนักธุรกิจกัมพูชา และรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพของ
กลุ่มมหาเศรษฐีกัมพูชา เพื่อการจับคู่ทางการค้าและการลงทุนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง สรุปผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๕ (105th
Session of International Labour Conference : 105th Session of ILC) ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ของคณะผู้แทนไตรภาคีไทย ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปราศรัยในที่ประชุมเต็มคณะ เรื่อง การยุติความยากจนเพื่อบรรลุวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ว่า ประเทศไทยสนับสนุนให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศพัฒนาแนวทาง "ความริเริ่มว่าด้วย
การยุติความยากจน (The End to Poverty Initiative)" ต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวคิดแห่งการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งแนวทาง "ประชารัฐ" มาเป็นหลักของการดาเนินนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนาเสนอแนวคิดการให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีงานที่มั่นคงให้ได้รับความคุ้มครองและสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักการ "๓ โอกาส" คือ โอกาสแห่ง
การเริ่มต้น โอกาสในการพัฒนา และโอกาสในการได้รับการคุ้มครองทางสังคม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วม ASEAN Labour Minister’ Breakfast Meeting เป็นการหารือระหว่าง
รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งจัดขึ้นทุกปีในระหว่างการประชุมใหญ่ ILC ซึ่งในปีนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพ
๓. การยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสารอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (Maritime Labour Convention :
MLC, 2006) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้นาสัตยาบันสารอนุสัญญาฯ ยื่นจดทะเบียนต่อผู้อานวยการใหญ่สานักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยอนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเกิดประโยชนแก่ประเทศไทย คือ
เจ้าของเรือมีความเชื่อมั่นในการนาเรือเดินทะเลไปเทียบท่ายังประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้ว เนื่องจากมีใบรับรองด้านแรงงาน
ทางทะเลตามที่อนุสัญญากาหนด โดยที่รัฐบาลไทยยังคงมีรายได้จากการจดทะเบียนเรือ ภาษีอากรจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
เจ้าของเรือ รวมถึงรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อีกด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
(Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา โดย (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน
ได้แก่ ความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ และ
๑๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ที่คู่เจรจามีความสนใจ และการจัดประชุมร่วมระหว่างสองฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับหน่วยงานปฏิบัติ
สาหรับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ มีสาระสาคัญในการทบทวนการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และเพื่ออานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คานึงถึง
สิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
๑.๒ อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment)
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว
๑.๔ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการปรับแก้ถ้อยคาเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน
ร่วมกัน โดยมีกรอบความร่วมมือ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือทางวิชาการ (๒) ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (๓) ความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงาน (๔) ความร่วมมือด้านการคุ้มครองแรงงาน และ (๕) ความร่วมมือด้านการประกันสังคม เพื่อเป็นการดาเนินงาน
และติดตามการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ จะมีการจัดประชุมร่วมสองฝ่ายทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่
๑.๒ อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็น ผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนาม
ในเอกสารดังกล่าว
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว
๑.๔ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่ อผลประโยชน์ของไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดประสานการดาเนินการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจัดทาร่างบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยให้แล้วเสร็จโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดาเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดน
ภายใต้กรอบเอเปค
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการดาเนินการของโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชีย
ข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค (Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

Asia Region Funds Passport : MOC) มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมระหว่าง
เขตเศรษฐกิจที่ร่วมลงนาม โดยกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากเขตเศรษฐกิจหนึ่ง (Home Jurisdiction) สามารถไปเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนรายย่อยในเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ (Host Jurisdiction) ได้ โดยดาเนินการผ่านตัวกลาง
(Intermediaries) ที่ได้รับใบอนุญาตหรือกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของ Host Jurisdiction
๑.๒ มอบหมายให้เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนาม
ในร่าง MOC
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กาหนดแนวทางในการกากับดูแลที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินโครงการดังกล่าว เช่น ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการปรับตัว เพื่อเตรียมมาตรการรองรับ
และสร้างความพร้อมให้กับภาคธุรกิจและสถาบันการเงินภายในประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลังดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญให้มีกฎหมายคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เห็นว่าบทบัญญัติบางประการอาจไม่สอดคล้องกับข้อบทที่ทาความตกลงไว้ เห็นควรให้ตัดร่างมาตรา ๗ ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหารือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การฯ เนื่องจาก
ปัจจุบันได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้อยู่แล้ว เห็นควรให้ตัดมาตราที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษีออก เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ได้วางแนวทางว่าเรื่องใดไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรไม่ให้มีบทบัญญัติกาหนดยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีอากร รวมทั้งควรมีการกาหนดขอบเขตและนิยามในเรื่องข้อกากัดด้านการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราให้ชัดเจน
และเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความซับซ้อนควรพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้อง
กับกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้วย สาหรับในส่วนของการใช้ถ้อยคาเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์
และความคุ้มกันในเรื่องการยกเว้นจากการควบคุมหรือกากัดด้านการเงินตามร่างพระราชบั ญญัติฯ มีขอบเขตกว้างกว่าเอกสิทธิ์
การยกเว้นจากการควบคุมหรือกากัดเงินตรา (Currency) ที่รัฐบาลไทยเคยให้แก่องค์การระหว่างประเทศ ที่ผ่านมา ทาให้อาจยังไม่มี
ความชัดเจนว่ามีขอบเขตกว้างเพียงใด และอาจเกี่ยวข้องกับการยกเว้นการดาเนินการภายใต้หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และนอกจาก
จะกาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการทาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐ กับรัฐบาลต่างประเทศ หน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศหรือองค์การอื่นที่จัดตั้งตามหนังสือสัญญา ต้องหารือกับกระทรวงการต่างประเทศแล้ว
ควรกาหนดให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบดังกล่าวหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย
๓. ให้เชิญกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงในขั้นตอนการตรวจพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๑๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มในโอกาสการเยื อ นสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย อย่ า งเป็ น ทางการของ
นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (Joint
Statement by India and Thailand on the State Visit of Prime Minister of Thailand General Prayut Chan-o-cha to
India) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าวระหว่างการเยือนในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
มีสาระสาคัญเพื่อส่งเสริมและติดตามความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง ความมั่นคง
และกลาโหม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน และความร่วมมือในระดับภูมิภาค
และในระดับพหุภาคี รวมทั้งเพื่อเป็นการปูทางสาหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดียในปี ๒๕๖๐
ซึ่งการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความพร้อมของไทยที่จะดาเนินความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-อินเดีย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสาขาความร่วมมืออื่น ๆ
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งจะเป็น
การตอกย้าถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดีย และจะมีผลในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (15th ASCC Council
Meeting) ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕
th
(15 ASCC Council Meeting) ระหว่างวันที่ ๓-๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมฯ ได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ เช่น ความสาคัญของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะปีแรก
ภายหลังจากการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ และการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนและแผนงานสาคัญของ สปป.
ลาว ภายใต้หัวข้อ “การทาให้วิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริงเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต” “Turning Vision into Reality
for a Dynamic ASEAN Community” เป็นต้น
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถ้อยแถลงและแสดงความยินดีต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว ในการดารงตาแหน่งประธานคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้กล่าวสนับสนุนสาระหลักของเอกสารขอบเขตการดาเนินงานจัดส่งเจ้าหน้าที่
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไปปฏิบัติงาน ณ สานักงานคณะผู้แทนถาวรประจาอาเซียน และกล่าวสนับสนุนเอกสารผลลัพธ์
สาคัญที่จะมีการเสนอให้ผู้นาอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ ได้แก่ (๑) ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่าน
จากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบเพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน (๒) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้
ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนองของอาเซีย นต่อภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค และ
(๓) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น ทั้งนี้ เมื่อคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนได้ให้การรับรองเอกสารขอบเขตการดาเนินงานฯ แล้ว ประเทศไทยจะได้เริ่มต้นกระบวนการภายในประเทศ
ต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทย
กับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมร่วมกัน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ฝ่ายกัมพูชายินดีที่ฝ่ายไทยตอบรับคาเชิญและจัดให้มีประชุมทวิภาคีในระดับรัฐมนตรี โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการผลักดันผ่านการพูดคุยหารือเพื่อให้บันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงด้านการจ้างงาน (Agreement on Employment)
ได้รับการกาหนดแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒. ทั้งสองฝ่ายรับทราบผลการประชุมหารือในระดับคณะทางานวิชาการไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวัน ที่
๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เสียมราฐ ซึ่งมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการนาเข้าแรงงานจากกัมพูชา
การอานวยความสะดวกแก่แรงงานตามฤดูกาลและแรงงานไปกลับตามแนวชายแดน การจัดทาข้อตกลงด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การให้ความคุ้มครองด้านแรงงานและสิทธิประโยชน์ของแรงงานกัมพูชาเทียบเท่าแรงงานไทย กระบวนการนาแรงงานกัมพูชาที่ผิดกฎหมาย
เข้าสู่สถานะที่ถูกต้อง และการจัดตั้งคณะทางานระดับเทคนิคเพื่อหารือแนวทางดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน
ได้แก่ (๑) การจัดตั้งศูนย์รับส่งแรงงานเพื่อเป็นศูนย์ประสานความต้องการจ้างงานระหว่างนายจ้างไทยและแรงงานกัมพูชา และ
(๒) การพิจารณากาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสาหรับการจ้างงานภายใต้ MOU รวมถึงค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้
บริการจัดหางานของเอกชน
๓. การหารือเพิ่มเติมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีประเด็นที่ได้รับการพิจารณาร่วมกัน
ได้แก่ ฝ่ายกัมพูชาขอให้ไทยช่วยเหลือในการแจกจ่ายเอกสารประจาตัวแรงงานกัมพูชาให้ถึงมือแรงงานที่มีรายชื่ออยู่ และรับพิจารณา
แรงงานกัมพูชาที่อยู่ในกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและอยู่ระหว่างรอรับเอกสารประจาตัว แต่ไม่ได้รับเนื่องจากโยกย้ายที่อยู่หรือ
เปลี่ยนนายจ้าง และอาจไม่สามารถติ ดตามตัวมารับเอกสารประจาตัวได้ โดยให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถทางานได้โดยไม่ถูกจับกุม
รวมทั้งขอให้ไทยแจ้งจานวนความต้องการแรงงานต่างด้าวของไทยและโควตาที่ไทยให้กับแรงงานกัมพูชาเพื่อพัฒนาการจัดส่งแรงงาน
เข้ามาทางานในไทยให้ดีขึ้น โดยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้กัมพูชาดาเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับแรงงานกัมพูชาก่อนเดินทางมาทางานในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง สรุปผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานสรุปผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัสเซียอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างรอบด้าน ซึ่งถือเป็นประเทศแรก
นอกภูมิภาคเอเชียที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนในลักษณะทวิภาคี
๒. การเข้าพบหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Igor ZUBOV รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัสเซีย ทั้งสองฝ่าย
ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด การลี้ภัย
และการอพยพของมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย โดยรัสเซียยืนยันว่าจะยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติดอยู่ในประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการโอนตัวนักโทษระหว่างกัน ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ด้านยาเสพติดระหว่างสานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของรัสเซีย ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และ
ร่างแผนปฏิบัติการสาหรับความร่วมมือด้านยาเสพติดที่จะพิจารณาร่วมกันและจะมีการลงนามในอนาคต การแลกเปลี่ยนข้อกังวล
เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ผลิตยาเสพติด เฮโรอีน และสารสังเคราะห์ การสนับสนุนในการออกคะแนนเสียงให้กับผู้แทนรัสเซียในองค์กร
ตารวจสากล (INTERPOL) และการสนับสนุนบทบาทของรัสเซียในองค์กรตารวจอาเซียน (ASEANAPOL) การส่งเสริมและผลักดัน
การทางานผ่านคณะทางานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทย-รัสเซีย รวมทั้งการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมของไทยและคณะในการเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับกิจการตารวจ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
๓. การเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖ (VI St. Petersburg International Legal
Forum) ระหว่ างวัน ที่ ๑๘-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อส่ งเสริ มแนวทางการปรั บปรุงกฎหมายให้ ทัน สมั ยขึ้ น
๑๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ในสภาวะโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่จาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายเข้าไปช่วยดาเนินการ รวมทั้งมุ่งส่ง เสริม
แนวคิดแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนาไปเป็นพื้นฐานในการปฏิรูป
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่หลากหลายกับหน่วยงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงได้เรียนรู้พัฒนาการใหม่ ๆ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของนานาประเทศเพื่อนาไปสู่
การพัฒนากฎหมายที่สาคัญของประเทศไทยต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ผลการหารือทวิภาคี และการดาเนินการต่อเนื่องจาก
การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี ๒๐๑๖ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองอาเรกีปา
สาธารณรัฐเปรู มีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ มีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ
การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้ แก่ การจัดทาเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก
การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายใต้เป้าหมายโบกอร์ในปี ๒๐๒๐ และแผนการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าบริการ และ การส่งเสริม SMEs เข้าสู่ตลาดโลก
๑.๒ การหารือทวิภาคี ได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้แทน ๖ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการเตรียมการ
ของไทย และกับสหพันธรัฐรัสเซียในประเด็นความร่วมมือทางการค้า
๑.๓ การดาเนินการต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปี ๒๐๑๖ มีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการสนับสนุน
ระบบการค้าพหุภาคี การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยไปสู่
ตลาดโลก การพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการให้แข็งแกร่ง
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการให้ไทยเข้าร่วมการเจรจาลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมในกรอบองค์การการค้าโลก
(World Trade Organization : WTO) ก็ต่อเมื่อเป็นการเจรจาที่ให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดของ WTO เข้าร่วมเท่านั้น และไทยควร
สงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรถาวรสาหรับการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนทั้งคาจากัดความและ
แนวทางการดาเนินการในการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว อีกทั้งประเด็นดังกล่าวยังไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลตามตารางสรุปประเด็นสาคัญและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรม ๓ รายการ ได้แก่
๑.๑.๑ การประชุม IAEA/RCA Mid-Term Progress Review Meeting ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
๑.๑.๒ การฝึกอบรม Region Training Course on Taxonomy and Identification of Fruit Fly
Pest Species Southeast Asia ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
๑.๑.๓ การฝึกอบรม Region Training Course on Management Options for Disused Sealed
Radioactive Sources (DSRS) of Category 3-5, including a Practical Demonstration of Conditioning Procedure
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑.๒ ให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติดาเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic
Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับการให้
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่เห็นควรระบุยืนยันในหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยว่า ไทยจะสามารถให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่บุคคล
ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ IAEA เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายไทยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้อง
ออกหรือแก้ไขพระราชบัญญัติเพื่อรองรับพันธกรณีในเรื่องนี้ ไปดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง รายงานผลการรณรงค์ ห าเสี ย งต าแหน่ ง สมาชิ ก คณะกรรมการประจ าอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก ารแห่ ง
สหประชาชาติ สมัยที่ ๒ สาหรับผู้แทนไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการรณรงค์หาเสียง
ตาแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒ สาหรับผู้แทนไทย โดยผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีประเทศรัฐภาคีที่มีสิทธิออกเสียง จานวน ๑๖๐ ประเทศ มีผู้สมัครเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ
วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จานวน ๑๘ คน นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นผู้พิการทางการเห็นมาตั้งแต่
กาเนิด ในฐานะผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับคะแนนการเลือกตั้ง ๑๐๒ คะแนน เป็นลาดับที่ ๔ ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก
สหประชาชาติให้ทาหน้าที่เป็นกรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ ๒ ซึ่งนายมณเฑียรฯ จะมีบทบาทตรวจสอบ
การเข้าถึงสิทธิของคนพิการในประเทศสมาชิกรัฐภาคี และการผลักดันสิทธิของคนพิการเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
ทั้งนี้ ลาดับที่ ๑ ได้แก่ สาธารณรัฐตูนีเซีย ๑๒๒ คะแนน ลาดับที่ ๒ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ๑๑๐ คะแนน ลาดับที่ ๓
ประเทศฮังการี ๑๐๗ คะแนน ส่วนประเทศที่ได้รับเลือกอีก ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ๑๐๑ คะแนน สาธารณรัฐยูกันดา
๙๕ คะแนน ประเทศญี่ปุ่น ๙๓ คะแนน สาธารณรัฐเคนยาและสหพันธรัฐรัสเซียได้ ๘๙ คะแนน เท่ากัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
และ ๒๒๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบและรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security
Council : UNSC) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เป็นการขยายความครอบคลุมในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ก่อการร้ายให้รวมถึงกลุ่ม ISIL (Da’ esh) และข้อมติ UNSC ที่ ๒๒๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เป็นการกาหนดให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตาม
มาตรการที่กาหนดในข้อมติ UNSC ที่ ๑๙๘๘ (ค.ศ. ๒๐๑๑) กับกลุ่ม Taliban
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานัก ข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรื ออุปสรรค
ในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ประธานสาหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย -ยุโรป ครั้งที่ ๗ (Chair’s
Statement of the 7th ASEM Culture Ministers’ Meeting) ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือ
๑๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ทางวัฒนธรรมระหว่างเอเชียและยุโรปในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เพื่อนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย -ยุโรปจะร่วมกันผลักดันให้เกิด
แผนงานอย่างเป็นรูป ธรรมและเสริมสร้า งความร่วมมือระหว่า งประเทศผ่านกลไกการประชุมเชิงปฏิบัติ การใน ๓ หัวข้อ คื อ
(๑) อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (๒) มรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ (๓) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองร่างแถลงการณ์ประธานฯ
ในการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๗ (7th Asia-Europe Culture Ministers’ Meeting ASEM CMM 7) ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ประธานฯ ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง [the 24th ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) and Related Meetings] ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ (24th ALMM) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมให้การรับรอง
(๑) เอกสารอาเซียน มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ หลักการเกี่ยวกับแนวทางอาเซียนสาหรับการรับรองคุณวุฒิและการยอมรับระบบรับรอง
สมรรถนะ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน : ธรรมาภิบาลและโครงสร้าง เอกสารเกี่ยวกับแนวทางอาเซียนสาหรับความรับผิดชอบทาง
สังคมด้านแรงงาน เอกสารแนวทางอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จาเป็นสาหรับสถานประกอบการด้านการป้องกันและการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีเอดส์ ปฏิญญาเวียงจัน ทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ
เพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน (๒) แผนงานอาเซียนด้านแรงงาน มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ แผนงานรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน ๒๐๑๖-๒๐๒๐ แผนงานคณะทางานอาวุโสแรงงานอาเซียนว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ก้าวหน้าเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขัน ๒๐๑๖-๒๐๒๐ ร่างแผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ๒๐๑๖-๒๐๒๐ และแผนปฏิบัติการเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซี ยน
ทั้งนี้ มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๙ (9th ASEAN Plus Three Labour Ministers Meeting : 9th
ALMM+3) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสาคัญ (๑) ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อหัวข้อหลักของการประชุม
และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบ
ไปสู่การจ้างงานในระบบ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อ
ที่ประชุมเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ
รัฐบาลได้ดาเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด การดาเนินโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม การจัดตั้งกองทุนสาหรับผู้รับงานไปทาที่บ้าน และโครงการประกันสังคม
แบบสมัครใจ เป็นต้น (๓) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน+๓ รับทราบสถานะความร่วมมืออาเซียน-จีน เป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ความร่วมมือการประกันสังคม และการจ้างงาน ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เป็น
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการพัฒนาอาชีวศึกษา ความร่วมมืออาเซียนเกาหลีใต้ เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการอาชีวศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕ และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของประเทศไทยที่มีส่วนร่วมดาเนินงานดูแล อนุรักษ์ และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภู มิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการร่วมมือดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาท
ผู้นาของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงความพร้อม
ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาค
๒. การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีกาหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยช่วงระยะเวลาในการจัดประชุมระดับ
รัฐมนตรีฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศก่อน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะต้องแจ้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมประจาปีคณะทางานด้านสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทารายละเอียดวงเงินและคาของบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง สรุปผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดาเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดาเนินงานด้านมนุษยธรรม (World Humanitarian Summit :
WHS) และผลการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ของคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐ
ตุรกี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมฯ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
๑. ถ้อยแถลงในการประกาศคามั่นของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมเต็มคณะ
๒. ถ้อยแถลงในการประกาศคามั่นสาหรับการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้นาหัวข้อ "ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ-การจัดการความเสี่ยงและวิกฤติที่แตกต่าง"
๓. ถ้อยแถลงในการประกาศคามั่นสาหรับการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้นาหัวข้อ "การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง-การให้คามั่น
เพือ่ จัดการกับการพลัดถิ่น"
๔. กฎบัตรว่าด้วยการครอบคลุมคนพิการในการดาเนินงานด้านมนุษยธรรมและถ้อยแถลงในการประกาศคามั่น
ในการอนุวัติกฎบัตรว่าด้วยการครอบคลุมคนพิการในการดาเนินงานด้านมนุษยธรรม
๕. แถลงการณ์แสดงความยึดมั่นต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
๖. แถลงการณ์ทางการเมืองสาหรับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดาเนินงานด้านมนุษยธรรม
๗. เอกสารคามั่นเกี่ยวกับข้อริเริ่มด้านมนุษยธรรมเพื่อโลกที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง สรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย ซึ่งที่ประชุมได้มีการนาเสนอและพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับ
๑๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

แผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN 5-Year Work Plan on Education 2016-2020) (ร่าง)
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education
for the Out-of-School Children and Youth : OOSCY) และ (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The Charter of
ASEAN University Network : AUN Charter)
๑.๒ เห็นชอบเอกสารจานวน ๓ ฉบับ ได้แก่
๑.๒.๑ (ร่าง) แผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN 5-Year Work Plan on
Education 2016-2020) เพื่อปรับใช้ในการดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนต่อไป
๑.๒.๒ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น (ASEAN
Declaration on Strengthening Education for the Out-of-School Children and Youth : OOSCY) เพื่อให้ที่ประชุม
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเสนอบรรจุเป็นเอกสารประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘
๑.๒.๓ การปรับปรุง (ร่าง) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The Charter of ASEAN University
Network : AUN Charter)
๑.๓ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาฯ ร่วมกับผู้นาประเทศสมาชิก
อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีกาหนดจัดในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
หรือตามที่ผู้จัดพิจารณาเห็นสมควร
๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยใน (ร่าง) กฎบัตรฯ
ฉบับปรับปรุงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสแรกต่อไป
๑.๕ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการไทยหรือผู้แทนสาหรับการลงนามดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขดั กับหลักการทีค่ ณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรือ่ ง ขอความเห็นชอบเสนอข้อกาหนดร่างขอบเขตการทางานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมสาหรับเหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for
Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างขอบเขตการทางานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสาหรับ
เหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for Humanitarian and Relief Efforts for
the Victims of Irregular Movement of Persons) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนและรายงานทางการเงิน
การใช้ประโยชน์จากกองทุน การสนับสนุนกองทุนที่เป็นไปด้วยความสมัครใจ
๑.๒ เห็นชอบในกรณีที่ประเทศไทยจะบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ดังกล่าว
๒. สาหรับงบประมาณในการดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยเงื่อนไขและภาระงบประมาณ
ที่ต้องบริจาคเข้ากองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ดังกล่าว ขั้นต่า จานวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๖ บาท) และเป็นไปโดยความสมัครใจ นั้น หากมีความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาดาเนินการเป็นลาดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้ขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยตรงต่อไป
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๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตการทางานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๒๑
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นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖–๒๕๕๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาฯ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น ๘๒๐ คน มีผู้ผ่านการพิจารณา ๑๒๕ คน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐,๘๗๘,๔๕๙ บาท ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดโครงการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในงานดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะสังคมไทย
ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ซึ่งความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สาคัญในเชิงบวกทั้งในด้านการจ้างงานโดยรวม รายได้และผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น ความร่วมมือประชารัฐเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
ได้อย่างยั่งยืน แต่ยังมีความเคลื่อนไหวทางสังคมทีต่ ้องติดตาม เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการจ้างงาน
ภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น การเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล การกากับดูแลการโฆษณาของรายการโทรทัศน์สาหรับเด็กให้เหมาะสม รวมทั้ง
การเร่งแก้ไขปัญหาและจัดการผลกระทบจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรและภาคการเกษตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการกากับดูแลสินค้าสาคัญ ๒๐๕ รายการ และบริการ ๒๐ รายการ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานมาตรการกากับดูแลสินค้าสาคัญ ๒๐๕ รายการ และบริการ
๒๐ รายการ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณของสินค้าและ
บริการ โดยได้ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความสาคัญของสินค้า ๓ กลุ่ม เป็นดังนี้
๑. กลุ่ม Sensitive List (SL) หรือสินค้าและบริการมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ติดตามราคาและภาวะเป็นประจาทุก
วัน จากเดิม ๓๐ รายการ เป็น ๒๘ รายการ โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก Priority Watch List (PWL) ๑ รายการ ได้แก่ น้าตาลทราย และ
ปรับลดลงเป็น Priority Watch List (PWL) ๓ รายการ ได้แก่ สบู่ แชมพู และผงซักฟอก
๒. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) หรือสินค้าและบริการที่ติดตามราคาและภาวะอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์
ละ ๒ ครั้ง จากเดิม ๕ รายการ เป็น ๘ รายการ โดยปรับเพิ่มขึ้นเป็น Sensitive List (SL) ๑ รายการ ได้แก่ น้าตาลทราย และปรับ
เพิ่มขึ้นจาก Watch List (WL) ๑ รายการ ได้แก่ ท่อพีวีซี และปรับลดลงจาก Sensitive List (SL) ๓ รายการ ได้แก่ สบู่ แชมพู
และผงซักฟอก
๓. กลุ่ม Watch List (WL) หรือสินค้าและบริการที่ติดตามราคาและภาวะอย่างใกล้ชิดเป็นประจาทุกปักษ์ จากเดิม
๑๗๐ รายการ เป็น ๑๖๙ รายการ โดยปรับเพิ่มขึ้นเป็น Priority Watch List (PWL) ๑ รายการ ได้แก่ ท่อพีวีซี
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๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าของการดาเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (ครังที่ ๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าของการดาเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ครั้งที่ ๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จานวนโครงการจังหวัดและสานักงานจัดทางบประมาณ
เขตพื้นที่ ๑-๑๘ เห็นชอบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว จานวน ๘๕,๔๔๔
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จานวนบัญชีที่จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีตามงบประมาณที่สานักงานจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘
เห็นชอบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ แล้ว จานวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการดาเนินการตามโครงการที่หมู่บ้านเสนอขอและได้รับอนุมัติและเห็นชอบแล้ว จานวน ๘๕,๔๔๔ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๒. ผลการดาเนินการที่สามารถดาเนินการได้ก่อนกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในขั้นตอน คือ จานวนโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จและดาเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว จานวน ๑,๗๑๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๘๙,๑๙๑,๘๐๙ บาท
๓. ประเภทของโครงการของหมู่บ้าน แยกเป็น ๓ ประเภท คือ ด้านเศรษฐกิจ จานวน ๔,๓๐๓ โครงการ ด้านสังคม
จานวน ๑,๒๐๒ โครงการ และด้านสาธารณประโยชน์ จานวน ๗๙,๗๗๐ โครงการ
๔. ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย โครงการประเภทหมู่บ้านจ้างเหมา จานวน ๖๕,๒๘๖ โครงการ
งบประมาณ ๑๑,๔๙๒,๗๖๖,๘๑๔ บาท และโครงการประเภทหมู่บ้านดาเนินการ จานวน ๑๙,๙๘๙ โครงการ งบประมาณ
๓,๓๘๓,๔๒๑,๕๙๗ บาท

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพ
การจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ อันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทยและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิท ธิลงทะเบียนรัฐสวัสดิการ ต้องเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้น
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอม
เปิดเผยรายได้ การถือครองทรัพย์สินของตน เจ้าหนี้และจานวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น และมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
สาหรับกลไกการดาเนินการจะให้ประชาชนลงทะเบียน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สาหรับปีต่อ ๆ ไปให้ลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของแต่ละปี ซึ่งสถาบันการเงินดังกล่าวจะจัดเก็บเอกสารแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและทาการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง (Post Audit) โดยกรมสรรพากรจะเชื่อมโยง
๒๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
นาไปบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม แล้วนาไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐในระยะต่อไป
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดาเนินโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและ
เข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรคนพิการ ศึกษาและสารวจพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดและเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อทราบสถานการณ์
และความยากลาบากของการเดินทางออกนอกพื้นที่เกาะเกร็ด
๑.๒ จากผลการศึกษาและสารวจพื้นที่เกาะเกร็ดและเทศบาลนครปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกร็ด และองค์กรคนพิการ ออกแบบและจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและทุกคน
ในสังคม โดยได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน ๘,๖๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อดาเนินการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ ได้แก่ พื้นที่ฝั่งเทศบาลนครปากเกร็ด จานวน ๕๕ จุด และพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกร็ด จานวน ๙๐ จุด เช่น ปรับปรุงป้ายรถเมล์ ปรับปรุงทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ
ทาสีตีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายชี้ทาง จุดแวะพักเก้าอี้นั่งพัก ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน้าคนพิการ ทางลาด
และทางลาดลงโป๊ะเทียบเรือท่าปากเกร็ดและท่าครูทิว (ท่าเรือหมู่ ๖ ตาบลเกาะเกร็ด) ปรับปรุงเรือต้นแบบ งานปิดท่อระบายน้า
และปรับปรุงทางเดินให้มีลูกระนาด เป็นต้น ซึ่งดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดพิธีเปิดเกาะเกร็ด : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดหรือเดินทาง
ข้ามไปยังเทศบาลนครปากเกร็ดได้โดยอิสระ สะดวก และปลอดภัย สาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายผล
พื้นที่ชุมชนต้นแบบออกไปอีก จานวน ๓๓ จังหวัด โดยขยายการดาเนินงานในพื้นที่นอกจากอาคารสถานที่ราชการ ศาสนสถาน
และพื้นที่สาธารณะให้ครอบคลุมการเดินทางและระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย
๒. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมี
อายุต่ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง
มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบห้าปี เพื่อให้ความคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้านซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่า
สิบห้าปีให้มีความปลอดภัยในการทางาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรเพิ่มเติมงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
หญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบห้าปี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการออกกฎหมายลาดับรองตามมาตรา ๓ ในบทนิยามคาว่า “งานที่รับไปทาที่บ้าน”
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผล
ใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด กาหนดอานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานพินิจ รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
และการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพินิจ การใช้เครื่องพันธนาการ
แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานที่ควบคุม และการให้เจ้าพนักงานพินิจเป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทากิน
เป็นของตนเอง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและ
ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง) และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นาเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว
จานวน ๖๙๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปดาเนินโครงการ จานวน ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการศึกษากระบวนการดาเนินงานของ
ธนาคารที่ดิน (๒) โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจานองและขายฝาก
(๓) โครงการนาร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นาร่อง ๕ ชุมชน (๔) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และ (๕) โครงการ
ศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ตามมติคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
๑.๒ ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดาเนินโครงการนาร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นาร่อง ๕ ชุมชน) จากเดิม “๑. รับทราบและเห็นชอบ
ในหลักการการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดาเนินโครงการนาร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่
นาร่อง ๕ ชุมชน ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวง
การพัฒนาและสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ
ในการดาเนินการกับสานักงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป” เป็น “๑. มอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินโครงการนาร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นาร่อง ๕ ชุมชน”
๒๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม สานักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นโครงการนาร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นาร่อง ๕ ชุมชน
นั้น ให้กาหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือบนหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค คานึงถึงการแก้ไขปัญหาของพื้นที่อื่น ๆ และ
ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก่อนกาหนดกิจกรรมและงบประมาณที่จะดาเนินการ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดทาแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ กิจกรรมใดที่เป็นการดาเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้นาเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูป เพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
พิจารณาดาเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้อง
ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) แล้วนาเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และรายงานผลการดาเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... มีสาระสาคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เป็นไปตาม
หลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อน
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ในกรณีที่มีประเด็นใดในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่จาเป็นต้องนามาดาเนินการโดยเร่งด่วน ให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้มาตรการหรือกลไกดาเนินการที่เหมาะสมสาหรับกรณีจาเป็นเร่งด่วน
ดังกล่าวโดยเร็วต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง วีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาครูแกนนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ "English Boot Camp"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรายงานด้วยวีดิทัศน์เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดทาโครงการ
พัฒนาครูแกนนาด้านการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ “English Boot Camp” ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม
พัฒนาทักษะการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ โดยในเบื้องต้นมีครูสอนภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๓๕๐ คน ซึ่งเมื่อ
อบรมแล้วเสร็จ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการติดตามและประเมินผลการสอนของครูที่เข้ารับการฝึกอบรม
โดยครูที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดทาวีดิทัศน์ตัวอย่างการสอนเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลด้วย ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะนาครู
ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีศักยภาพโดดเด่นมาพัฒนาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพื่อขยายผลโครงการให้สามารถฝึกอบรมครู สอน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ กากับติดตามดูแลครูที่ผ่านการฝึกอบรมให้นาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และให้
รายงานปัญหาอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนต่อไป รวมทั้งให้มีการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน
ที่เรียนกับครูที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้พิจารณานาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดาเนินการการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวด้วย
๒.๒ จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งครูที่ผ่านการฝึกอบรมในระยะ ๖ เดือน และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงและขยายผลการดาเนินโครงการเพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึงต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดาเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ พฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 H ได้แก่ Head พัฒนาด้านสมอง ทักษะการคิด heart พัฒนา
ด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม Hand พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ การทางาน และ Health พัฒนาด้านสุขภาพ พบว่า นักเรียนมีน้าใจ
ต่อกัน มีความสามัคคีจากการที่ได้ทางานเป็นกลุ่ม นักเรียนค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความสุขกับการมาโรงเรียน
๑.๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมและโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีผลการสอบสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วม
โครงการทุกรายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีผลการสอบสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ๔ รายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการสอบ
ต่ากว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๐.๐๗
๒. ในการประเมินผลระยะต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนิน
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการดาเนินการส่งเสริมทักษะของนักเรียนในการอ่าน คิด เขียน และพูดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
๓. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการดาเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่มีจานวนครูและนักเรียนน้อย และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณชนด้วย
๔. โดยที่คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีระดับคะแนน
ต่ากว่านักเรียนของหลายประเทศในอาเซียน จึงให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

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

๒๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนารูปแบบบริการ
ระบบบริการ คุณภาพบริการ การเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ (๒) การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ช่องปากผูส้ ูงอายุ (๓) การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และ (๔) การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. สาหรับงบประมาณในการดาเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดาเนินการและเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนแต่ละกลุ่ม รวมทัง้ ผู้สูงอายุได้รับทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง การประชาสัมพันธ์หน่วยบริการทันตกรรมที่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการจัดบริการเฉพาะทางให้ประชาชนทุกช่วงวัยทราบ เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น การนาแผนไปสู่การปฏิบัติต้องมีการบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินโครงการ กิจกรรม
ที่หน่วยงานนั้น ๆ ดาเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน การดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัดและภาคเอกชนในแต่ละเขตสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดบริการ
และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ การกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมป้องกัน
การเกิดโรค นอกจากการเข้าถึงบริการการรักษา อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุ และภาวะโภชนาการ
ที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ เพื่อนาไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการ
ขั้นตอนและการดาเนินงานให้ครอบคลุมทั้งระบบสวัสดิการและสิทธิต่าง ๆ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ เพื่อให้ส่วนราชการ
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) มาตรการเชิงนโยบายและการควบคุมกากับอย่างเข้มข้น (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ขยายความครอบคลุมของมาตรการเชิงป้องกันทั้งในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้าโขง (๓) พัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัย การดูแล
รักษา การส่งต่อทั้งระบบอย่างบูรณาการ (๔) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศั กยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
ในการป้องกันควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้าดี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีอย่างเป็นระบบ
และ (๕) การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๒ ระยะ โดยระยะเริ่มต้น ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นโครงการ
รณรงค์การกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์
ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ตลอดจนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และระยะที่ ๒ เป็น
การขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลาที่เหลือ (๒๕๖๒-๒๕๖๘) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
ส่งผลให้การกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเกิดความยั่งยืน และผลักดันให้เป็นการดาเนินงานในแผนงานปกติในอนาคต
ต่อไป
๑.๓ สนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดาเนินการกาจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในอนาคต
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปรุงสุกเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
และให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ควรดาเนินการในลักษณะสอดประสานไปกับการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่ดาเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ในลักษณะการบูรณาการประเด็นด้านสุขอนามัยและโภชนาการของปัญหาสุขภาพ
ของชุมชน ทั้งในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และควรเพิ่มเติมตัวชี้วัด
การดาเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPI) เพื่อนาไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งควรพิจารณาเชื่อมโยงกิจกรรมและพื้นที่ดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. สาหรับงบประมาณในการดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนดังกล่าว จานวน ๒๖๑,๓๓๔,๘๐๐ บาท ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อดาเนินการและเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามความจาเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๔. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนาแผนดังกล่าวมาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ กิจกรรมใดที่เป็นการดาเนินการซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ให้นาเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรูป เพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
พิจารณาดาเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้อง
ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี)

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการดาเนินงานตามแผนอานวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนอานวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคง
รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้
๑. การอานวยการด้านความสะดวกในการเดินทาง ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑๑ วัน
สามารถให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีประชาชนเดินทางโดยใช้บริการ

๓๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๖๔,๓๕๙ คน และได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินช่วงเทศกาล
สงกรานต์ รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดูแลความสะอาด และจัดเพิ่มบริการรถ Taxi ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้โดยสารภายในท่าเรือ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า ตลอดจน
จัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความปลอดภัยคมนาคมคอยรับโทรศัพท์ (Call Center) สายด่วน ๑๓๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่ออานวยความสะดวก
ในการเดินทางให้แก่ประชาชน
๒. สถิติจานวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ มีจานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ๓,๔๔๗ ครั้ง เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ ๒๕๕๘ จานวน ๗๔ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙ มีผู้เสียชีวิต ๔๔๒ คน เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ ๒๕๕๘ จานวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๓ และมีผู้บาดเจ็บ
๓,๖๕๖ คน เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ ๒๕๕๘ จานวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๓
๓. มาตรการที่จะดาเนินการต่อไป ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดาเนินการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในทุกช่วงเวลา ไม่เฉพาะช่วงเทศกาล และการปลูกฝัง
ค่านิยมการขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎจราจรตั้งแต่ในระดับเยาวชน การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสร้างจิตสานึกให้ตระหนักว่าอุบัติเหตุ
เป็นภัยใกล้ตัว การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทาให้มีการสูญเสียชีวิตหรือ
พิการได้ การติดตั้งป้ายจากัดความเร็วให้ชัดเจนและติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วบนถนน และการกาหนดให้เปิดไฟหน้าขบวนรถไฟ
ในเวลากลางวันเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์หรือคนข้ามทางรถไฟสามารถสังเกตเห็นรถไฟได้อย่างชัดเจน เป็นต้น

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
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๓๑

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ ๑๒ ไตรมาส เมื่อปรับผลของฤดูกาล
ออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ขยายตัวจากไตรมาสสี่ของปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๐.๙ สูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการท่องเที่ยวขยายตัวในระดับสูง เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัว
ที่สาคัญ รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๐-๓.๕ โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ ๓.๓ เร่งขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในปี ๒๕๕๘ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวต่อเนื่องจาก (๑) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว
ในเกณฑ์สูง (๒) แรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ได้จัดทาเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙
(๓) จานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง (๔) ราคาน้ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่า และ (๕) แนวโน้มการปรับตัว
ดีขึ้นของการผลิตภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ ๑.๗ การบริโภคของครัวเรือน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๓ และร้อยละ ๔.๒ ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๑-๐.๖ และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ ๙.๔ ของ GDP
๓. การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๕๙ ควรให้ความสาคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การดาเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ประสิทธิภาพการดาเนินการตามมาตรการภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การดูแลเงินบาทไม่ให้ผันผวนมากและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเกษตรกรและเตรียมเกษตรกร
ให้มีความพร้อมสาหรับปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๒๕๖๐ การสนับสนุนการฟื้นตัวและการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน การดูแล
และขับเคลื่อนภาคการส่งออก และการดูแลภาคการท่องเที่ยว

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑,๗๘๙,๐๗๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๕.๗๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๖๘,๐๘๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๐.๗๗ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๖๕.๐๐) ประกอบด้วย รายจ่ายประจา จานวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
จานวน ๑,๕๖๓,๘๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๘๘ และรายจ่ายลงทุน จานวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน
๒๒๕,๒๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๓๘
๒. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๐,๗๗๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๒๔ ประกอบด้วย รายจ่ายประจา จานวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๐,๗๑๐
ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๑๒ และรายจ่ายลงทุน จานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๔๓
๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๘๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๘๔,๐๔๓
ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๗๘ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๒,๘๙๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๒๖๔,๑๓๑
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๘๐
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๓๒
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๔. นโยบายสาคัญของรัฐบาล
๔.๑ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จานวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๘,๙๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๙.๔๒
มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๓๔,๕๘๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๘๔
๔.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๓๗,๙๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓,๓๒๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๙๐
มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๓๔,๔๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๙๓
๔.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ
๒ แสนบาท) จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๑๔,๙๑๘ ล้านบาท โอนจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จานวน ๑,๑๒๖
ล้านบาท หรือร้อยละ ๗.๕๕ และหมู่บ้านเบิกจ่ายแล้ว ๑๘ โครงการ จานวน ๓ ล้านบาท
๕. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) จานวน ๓๐๐,๕๓๐ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จานวน
๗๑,๙๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๙๕ ของแผนการลงทุนทั้งปี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน
ต่อไป
๒. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น เพื่อดาเนิน
รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ จานวน ๔๒๐ รายการ
เป็นเงิน ๑,๔๙๖,๖๐๓,๖๒๙ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ดาเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ที่สานักงบประมาณจัดสรรให้ส่วนราชการฯ จานวน
๔,๔๐๐,๘๔๖,๗๓๐ บาท
๑.๒ อนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จานวน ๑๗,๘๙๙,๑๙๔,๙๓๐ บาท เพื่อสานักงบประมาณ
๓๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

จะได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่อไป สาหรับโครงการ/รายการที่กรมการท่องเที่ยวเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแทนกองทัพเรือและเมืองพัทยา ให้หน่วยงานทั้งสองจัดทารายละเอียดโครงการ /รายการ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
๒. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็น
การกาหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกันเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ รวม ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
(กาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สาหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไปเป็นกองทรัสต์)
๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
(กาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สาหรับการเปลี่ยนตัวทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่)
๓. ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) (กาหนดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด สาหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์)
๔. ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) (กาหนดค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดสาหรับการเปลี่ยนตัวทรัสตีรายเดิมเป็นทรัสตีรายใหม่)

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พจ ๒ ๒๑๘๑๕/๕๙
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ โครงการที่ดาเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน ๓ โครงการ วงเงิน
๕,๘๒๔.๔๗ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ สาหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม
ต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑.๒ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ดาเนินการ
โดยกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน ๙๔๐ ล้านบาท มีกาหนดระยะเวลารับสมัครและกลั่นกรองวงเงินสินเชื่อของธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑๕
สิงหาคม-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จึงยังไม่มีภาระงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการของโครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีมีความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่าย เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปีการผลิต
๒๕๕๗/๕๘ ที่มีงบประมาณคงเหลืออยู่อีก จานวน ๒๗๖,๗๙๘,๓๘๐.๒๔ บาท ในโอกาสแรกก่อน และหากไม่เพียงพอหรือมีความ
จาเป็น ต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงพาณิชย์ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความ
จาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์ การประชาสัมพันธ์
โครงการในหลายช่องทางอย่างทั่วถึงและการติดตามประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ การให้
ความสาคัญกับการพิจารณาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรในการให้สินเชื่ออย่างรอบคอบ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรแปรรูปข้าวสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร การพิจารณาความพร้อม
ของเกษตรกรที่จะได้รับสินเชื่อ การคัดกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งการกาหนดมาตรการ
เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการตลาดด้วยการปรับรูปแบบการผลิตให้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากการขายข้าวในลักษณะเป็นวัตถุดิบขั้นต้น
เช่น ข้าวเปลือก หรือข้าวสาร เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้จ่ายการสต็อกข้าวในคลัง เช่น การปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถนาไปผลิตเป็นสุราที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามภูมิศาสตร์แบบเดียวกับสาเกของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
ข้าวในสต็อกตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ เพื่อไม่ให้กระทบกับการดาเนิน
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ สานักงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับติดตามการดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จานวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี ๒๕๕๙/๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
และโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ กรอบวงเงินงบประมาณรวม ๔๕,๕๘๙.๓๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่ว มกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรว งมหาดไทย สานัก งบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนดาเนินการในรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดาเนินมาตรการและการกากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ ดังกล่าว โดยกากับดูแล
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน
๒. สาหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องขยายกรอบวงเงินงบประมาณให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปได้
๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๓๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การส่งออกของไทยเดือนเมษายน ๒๕๕๙ กลับมาหดตัวตามกระแสการค้าโลกที่ยังมีความเปราะบาง เนื่องจาก
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความชัดเจน ประกอบกับปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรและน้ามันที่หดตัวสูงที่เป็นแรงกดดันให้มูลค่า
ขยายตัวต่ากว่าปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การส่งออกของไทยมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ มาก แสดงว่าไทยยังคง
รักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดและสินค้าส่งออกสาคัญไว้ได้
๒. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๕,๕๔๕
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๘.๐๐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) แต่หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามันและทองคา
มูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จะหดตัวที่ร้อยละ ๖.๒ (YoY) ในขณะที่การนาเข้าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๔,๘๒๔
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑๔.๙๒ (YoY) โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๒.๘ (YoY)
ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวหดตัวถึงร้อยละ ๑๑.๕ (YoY) เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง (๑๘.๕) ทูน่ากระป๋อง (๑๓.๗) น้าตาลทราย (๑๕.๘) หดตัวสูง ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวด้านราคาเป็นสาคัญ
ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวที่ร้อยละ ๗.๘ จากการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล และเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ที่หดตัวร้อยละ ๙.๗ (YoY) เท่ากัน รวมทั้งมูลค่าส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ามันยังคงหดตัวสูงต่อเนื่อง
ถึงร้อยละ ๒๔.๘
๓. แนวทางการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ตลาดอินโดจีนหรือ CLMV การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก โดยใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวนาการผลิต (Demand Driven)
การส่งเสริมการค้าบริการ (Trade in Services) การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดัน
และแก้ปัญหาทางการค้าร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดาเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติขยายเวลาดาเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์
และประมงในฤดูแล้ง จากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาการดาเนินการเฉพาะในส่วนของการจัดหาปัจจัยการผลิตซึ่งได้
มีการลงนามในสัญญากับเอกชนแล้ว และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๒. ให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามความเห็น ของสานักงบประมาณเกี่ยวกับ กรณีที่ห น่วยงาน
ได้ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ก็ให้ส่งเงินคืนสานักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย และให้รับความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการดาเนินงานเพื่อให้สามารถดาเนินโครงการ
ได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ได้ขอขยายเพิ่มเติม ตลอดจนควรรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
อานวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และคณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๖.๙ ปฏิ รู ปโครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงพลังงาน ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อกาหนดให้การให้สิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีทางเลือกให้รัฐสามารถพิจารณา
นาระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัญญาจ้างสารวจและผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม นอกเหนือไปจาก
การพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับประโยชน์หรือ
สิทธิของผู้รับสัมปทานและบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าภาคหลวงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อกาหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น รวมถึงกาหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการคานวณ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในระบบการทาสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม และส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังรับไปดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
เกี่ยวกับโครงสร้างบรรษัทน้ามันแห่งชาติและการจัดเก็บรายได้จากการปิโตรเลียมของประเทศไทยทั้งระบบ
๓. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
๔. ให้กระทรวงพลังงานเร่งเสนอกฎหมายลาดับรองตามร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๔ เดือน
และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อพิจารณากฎหมายลาดับรองดังกล่าวต่อไป

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งต้อง
ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนซึ่งต้องชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกา โดยบริษัทที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์หรือฟ้องศาลต้องถอนอุทธรณ์หรือถอนฟ้องแล้วแต่กรณี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้งบกลางเพื่อสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
จาก Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก Cooperation Framework
Agreement on Aviation Safety ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกับองค์การกากับดูแล
๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) ภายในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ยูโร
หรือไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้สานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
และขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
กรอบวงเงินแล้ว โดยจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการตามกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการตาม Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety ได้ในโอกาสแรก และพิจารณาแจ้งเวียนความคืบหน้า
การดาเนินการของไทยให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ทราบเป็นระยะ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของการแก้ไขปัญหาของไทย อันจะเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ในเชิงบวก และเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พิจารณากาหนดขอบเขตการดาเนินงาน (Scope of Work) ของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การกากับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน
แห่งสหภาพยุโรปให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการบินสากลในทุกรายการ รวมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เองและมีจานวนเพียงพอโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จานวน ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓)
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จานวน ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บ
ค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่ว ง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ ๑๔ บาท สูงสุด ๔๒ บาท
๑.๒ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการ
จัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าบริการ
จอดรถยนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ซึ่งมีอาคารจอดแล้วจร จานวน ๔ แห่ง โดยกาหนดอัตราค่าบริการ
สาหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตราค่าบริการ ๑๐ บาท ต่อ ๒ ชั่วโมง และสาหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าชั่วโมงละ ๒๐ บาท
๑.๓ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่ าโดยสารร่วม วิธีการ
จัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่าง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ ๗๐ บาท และ
การกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารร่วม
๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดาเนินการนาระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชน
ที่สัญจรโดยเรือโดยสาร รถไฟฟ้า และรถประจาทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง แผนการดาเนินงาน
โครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พิจารณากาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การปรับอัตรา
ค่าโดยสารที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเป็นธรรมกับทั้ง รฟม. และประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ของ รฟม. ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนความเห็นของกระทรวงการคลังและขออนุมัติกู้เงิน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกาหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกาหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๕,๘๑๕.๘๖๘ ล้านบาท (ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการไถ่ถอนพันธบัตรและชาระคืนต้นเงินกู้
จานวน ๑๒,๔๖๙.๓๐๐ ล้านบาท และชาระดอกเบี้ยที่จะครบกาหนด จานวน ๓,๓๔๖.๕๖๘ ล้านบาท) และให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก.
เสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. รับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรเร่งรัดให้ ขสมก. ดาเนินการ
พิจารณาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดจนมาตรการในการบริหารจัดการหนี้
ของ ขสมก. โดยเร็ว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เพิ่มรายได้จากการบริการ และแก้ไขปัญหาด้านฐานะทางการเงินของ
ขสมก. ในระยะยาว เพื่อลดภาระหนี้สินที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเห็นควรให้ ขสมก. เร่งรัดดาเนินการตามแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และให้กระทรวงคมนาคมกากับ ติดตาม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด โดยหากมีปัญหาอุปสรรคที่อาจทาให้การดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน ให้รายงาน คนร.
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ควรจัดทาแผนการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการ
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานผลการปรับปรุงงบลงทุน
ระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจาปี ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙) โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ปรับปรุงกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทาให้กรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุน
ที่สะสมถึงไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) ปรับลดลงจาก ๕๓๓,๑๖๗ ล้านบาท เป็น ๕๒๗,๖๐๑ ล้านบาท และจาก
การปรับกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนระหว่างปีดังกล่าว รัฐวิสาหกิจจึงได้จัดทาเป้าหมายการดาเนินงานตามกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุน
ที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยตั้งเป้าการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๑๑,๓๔๒ ล้านบาท แต่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้จริง จานวน ๕๙,๖๗๒ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖ ของเป้าหมายไตรมาสที่สอง สาเหตุจากความล่าช้าในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
๒. มอบหมายให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒.๑ เห็นควรให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙) ที่ให้หน่วยงานกากับดูแลรัฐวิสาหกิจพิจารณาว่าหาก
โครงการใดไม่สามารถดาเนินการได้ ให้มีการทบทวนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/หรือนางบลงทุนไปใช้ดาเนินการ
ในโครงการสาคัญในลาดับถัดไปแทน

๓๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒.๒ เห็นควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับเกณฑ์ในส่วนของตัวชี้วัดหลักด้านผลการเบิกจ่ายลงทุนให้มี
น้าหนักมากขึ้น โดยให้มีผลกระทบต่อการประเมินผลในภาพรวมของกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยยะ
สาคัญ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายลงทุนได้ตามแผนที่กาหนดไว้

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงความตกลงที่ใช้ก่อตั้งกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodities: CFC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงที่ใช้ก่อตั้งกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Common Fund for Commodities : CFC)
ฉบับปรับปรุง โดยการแก้ไขปรับปรุงความตกลงฯ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนการดาเนินงานที่ซ้าซ้อน ลดขนาดและภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการศึกษาเงื่อนไข รายละเอียด และติดตามประเมินผลการเข้าเป็นสมาชิกตามความตกลงฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณา
แนวทางความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากกองทุนร่ วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
สาคัญในการสนับสนุนงานโครงการหลวง รวมทั้งเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บท ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
คาของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ รับทราบกรอบคาของบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จานวน ๓๘ แห่ง
จานวน ๑,๗๐๔,๔๔๖,๖๔๐ บาท และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จานวน ๒๙ แห่ง จานวน ๔๙๙,๗๓๙,๕๕๑ บาท
ซึ่งหน่วยงานได้ส่งกรอบคาขอตั้งงบประมาณให้สานักงบประมาณพิจารณาแล้ว และสานักงบประมาณได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ให้ตามความเหมาะสม และได้ปรับปรุงโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วน “แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง” โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุน
การดาเนินโครงการตามแผนงานดังกล่าวด้วย
๑.๓ เห็นชอบแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบงบประมาณ
รวม ๕,๘๔๗,๙๙๗,๖๗๓ บาท และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กรอบงบประมาณรวม ๓,๐๙๐,๒๔๐,๙๗๙ บาท
๒. ให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๑ (เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย) สาหรับโครงการและแผนงานวิจัยตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๓. ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการให้ความสาคัญในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

การเพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการควบคุมและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการแพร่กระจายของมลพิษจากกิจกรรม
ต่าง ๆ การเพิ่มเติมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่ดาเนินการ โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง
และป้องกันไม่ให้มีการนาเข้าชนิดพั นธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ดั้งเดิม การเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม
ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่ต้นน้าลาธารให้กับประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ต้นน้าลาธาร ผ่านการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็นและเหมาะสม การให้ความสาคัญกับการบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
โดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายป่าและปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพของประชาชน
บนพื้นที่สูง รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยลด
การใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทางการเกษตร ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นาคณะทูตานุทูต ประจาประเทศไทย และสื่อมวลชนเดินทางไปจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อศึกษาดูงานคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
และอาหารของไทย เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรของไทย ทั้งสินค้าพืชผักผลไม้ สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งเผยแพร่แนวทางการดาเนินงานและนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการผลิต และเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านการเกษตรกับประเทศต่าง ๆ
๒. กิจกรรมการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย (๑) การศึกษาดูงานการผลิตไก่สดและผลิตภัณฑ์ ณ บริษัท จีเอฟพีที
นิชิเร (ไทยแลนด์) จากัด จังหวัดชลบุรี (๒) การศึกษาดูงานการผลิตผลไม้ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนละไม จังหวัด
ระยอง (๓) การศึกษาดูงานโรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และ
(๔) การนาเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างเส้นทางการเดินทาง

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้
ดังนี้
๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเป็นบวกร้อยละ ๑.๘๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมสาคัญ
ที่ขยายตัว เช่น รถยนต์และชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศ
๒. การนาเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนาเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบหดตัวร้อยละ ๔.๗
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนาเข้าเครื่องยนต์ เพลาส่งกาลังและส่วนประกอบอื่น ๆ เครื่องสูบลม เครื่องสูบของเหลว
รวมถึงเครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะและส่วนประกอบที่ลดลง ด้านการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา)
มีมูลค่า ๕,๙๗๑.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑.๘ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนาเข้าด้ายและเส้นใย
เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
๓. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณทั้งหมดจานวน ๑๐,๘๐๗.๒ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
จากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๕.๗ และร้อยละ ๔.๐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘
๔๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๔. ภาวะการประกอบกิจการ มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ จานวน ๓๗๘ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ร้อยละ ๔๗.๗ มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๒๘ แต่มีจานวนการจ้างงานลดลงร้อยละ ๖.๕ และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน มีโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕.๙ สาหรับโรงงานที่ปิดกิจการมีจานวน ๒๐๙ ราย
น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑.๔ แต่มากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๕๔.๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Eco-Products International Fair 2016
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Eco-Products International Fair 2016 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวความคิด “24-Hour Eco Life รักษ์โลกง่าย ๆ ทาได้ ๒๔ ชั่วโมง” ระหว่างวันที่ ๘-๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โถงนิทรรศการ ๑๐๖ (EH 106) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้า
นวัตกรรม และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้ผลิตและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนิทรรศการพิเศษ
ในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงผู้บริโภคในการเข้าถึงและหันมาสนใจใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย (๑) มหกรรมการแสดงนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (๒) Eco-Kids นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาหรับเด็กและเยาวชน (๓) สัมมนาวิชาการนานาชาติ (International Conference) และ (๔) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business
Matching) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง วีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๕๙ (THAIFEX 2016)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานด้วยวีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการจัดงานแสดงสินค้า
อาหาร ๒๕๕๙ (THAIFEX 2016) ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ
เมซเซ (Koelnmesse) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๓ ของเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก มีผู้เข้าแสดงสินค้า ๑,๙๑๙ บริษัท
ในจานวนนี้เป็นผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ๔๐ ประเทศ ภายในงานจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๕ กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ (๑) อาหาร
และเครื่องดื่มทุกประเภท รวมทั้งสินค้าอาหารฮาลาลและสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒) เทคโนโลยีการผลิตอาหาร (๓) การบริการจัดเลี้ยง
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (๔) ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม และ (๕) ธุรกิจค้าปลีกอาหารและแฟรนไชส์ ทั้งนี้
ตลอดการจัดงานทั้ง ๕ วัน มีผู้เข้าชมงานประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน จาก ๙๐ ประเทศ มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ จานวน ๓๒๖ คู่
สร้างมูลค่าการซื้อขายประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายภายในงานรวมทั้งสิ้นกว่า ๙,๖๐๐ ล้านบาท
๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและส่งเสริมการตลาดให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน โดยให้นากลไกประชารัฐมาใช้ในการดาเนินการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
ครั้งที่ ๖๙ ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กรมการท่องเที่ยว) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเปิดคูหานิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศ
ส่งผลให้ผู้สร้างผู้ผลิตรายสาคัญจากสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปได้รู้จักประเทศไทยในฐานะแหล่งถ่ายทาภาพยนตร์และเข้ามาถ่ายทา
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะผู้แทนบริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ
ที่ถ่ายทาในประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดตัวมาตรการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย “Production Incentive”
โดยจะพิจารณาคืนเงินร้อยละ ๑๕-๒๐ ให้แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศที่นาเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ากว่า ๕๐ ล้านบาท
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ซึ่งจะประกาศใช้มาตรการนี้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จากการเปิดคูหาให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ คาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๑ เรื่อง สร้างรายได้
ประมาณ ๕๙๕ ล้านบาท (๑๗,๐๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗" และ "Cross Over Night at the
Royal Thai Embassy" และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้าน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗” และ
“Cross Over Night at the Royal Thai Embassy” และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และ
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗” และ “Cross Over Night at the Royal Thai Embassy”
ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวไทยและธุรกิจบริการที่สาคัญของไทย โดยมีการออกร้านจา นวน
ทั้งสิ้น ๑๘๔ ราย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการไทยในต่างประเทศ ร้านอาหารไทย จานวน ๗๓ ราย ร้านผลไม้ไทย จานวน ๑๔ ราย
ร้านจาหน่ายสินค้าไทยต่ าง ๆ และร้านบริการต่าง ๆ เช่น นวดไทย บริษัททัวร์ รวม ๕๒ ราย ร้านเครื่องดื่ม รวม ๒๐ รายบูธ
NGO/NPO/วัด รวม ๑๐ ราย และร้านต่าง ๆ ภายในโซน Thai Village รวม ๑๕ ราย โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การออกบูธจัดแสดง
สินค้าและอัตลักษณ์อาหารไทย ในโซน “Thai Village” กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย โชว์ แชร์ ชิม จากซอสสาเร็จรูปที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมให้มีความง่ายและสะดวกต่อการปรุง และยังคงมีรสชาติความเป็นอาหารไทย
กิจกรรมการแนะนา “ผัดหมี่โคราช” ที่ปรุงโดยใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย บนเวทีแสดงภายในโซน “Thai
Village”
๒. การร่วมหารือเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
และหน่วยงานพัฒนาส่งเสริมฮาลาลในประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ในอนาคต

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการดาเนินการตามมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการดาเนินการตามมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น
(Start Up) สรุปได้ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่
๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อานวยสานักนโยบายการออมและ
การลงทุน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และพิจารณา
แนวทางการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นฯ
๒. การจัดทาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นฯ เป็นการดาเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลักดัน Startup ให้เป็น
กลไกในการพลิกโฉมสังคม เศรษฐกิจ นาไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศ ASEAN” และมีพันธกิจหลัก ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (๓) การส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น และ (๔) การเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
๔๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๓. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และกองทุนรวมวายุภักษ์ ในฐานะผู้จัดสรรแหล่งเงินทุนสาหรับการจัดตั้งกองทุน
เพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น อยู่ระหว่างดาเนินการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งคาดว่า
จะจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้นในรูปแบบทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) โดยธนาคารกรุงไทยฯ
และกองทุนรวมวายุภักษ์ร่วมกันสนับสนุนแหล่งเงินทุน ในวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าการดาเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้นจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบันภาคเอกชนแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับ
วิสาหกิจเริ่มต้นมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายระยะเวลาดาเนินโครงการค้าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการค้าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ ๕
(ปรับปรุงใหม่) จากเดิม สิ้นสุดรับคาขอค้าประกันวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใด
จะถึงก่อน เป็น สิ้นสุดรับคาขอค้าประกันวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน
ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ ๕ ยังคงให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังดาเนินโครงการดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการขยายระยะเวลาต่อไปอีก
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการทางการเงินผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในอนาคตด้วยความรอบคอบ โดยค้าประกันสินเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความจาเป็น
ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง การคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการด้วยความระมัดระวัง และสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ การกระจายโอกาสสาหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงและไม่ซ้าซ้อน การกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการที่เหมาะสม การให้ บสย. เร่งประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs
ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความสาคัญกับการลดสัดส่วนหนี้ NPGs ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การประมาณการ
เป้าหมายการค้าประกันสินเชื่อและวงเงินชดเชยที่ขอจัดสรรจากสานักงบประมาณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และการพิจารณากาหนดให้
บสย. นารายได้จากค่าธรรมเนียมการค้าประกันมาร่วมสมทบจ่ายชดเชยค่า ความเสียหายกรณีที่เป็น NPGs ด้วย เพื่อเป็นการลด
ภาระทางด้านงบประมาณของรัฐบาล ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังจัดทารายงานผลการดาเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการค้าประกันสินเชื่อ
PGS ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Policy Loan)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (โครงการ Policy Loan) จากเดิมที่กาหนดให้เริ่มรับ
คาขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึง
ก่อน เป็น เริ่มรับคาขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่
อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของกรอบวงเงินงบประมาณยังคงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้ กระทรวงการคลัง (ธนาคารพั ฒนาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย) รับ ความเห็ น
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สาหรับผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สาหรับผู้ประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบ
กิจการ SMEs เฉพาะการปล่อยสินเชื่อใหม่ วงเงินรวมทั้งโครงการ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สาหรับการชดเชย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสินนั้น ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยกาหนดอัตราการชดเชยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๖ เดือน ของธนาคารออมสิน บวกร้อยละ ๑.๘๕ รวมไม่เกิน ร้อยละ ๓ ซึ่งครอบคลุมต้นทุนทางการเงิน
ของธนาคารออมสิน และมีผลทาให้เกิดภาระงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสิน ภายใน
กรอบวงเงิน ๖,๓๐๐ ล้านบาท ในระยะเวลา ๗ ปี โดยให้ธนาคารออมสินเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณ ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
การพิจารณากาหนดวงเงินสินเชื่อต่อรายเพื่อให้โครงการฯ สามารถกระจายวงเงินสินเชื่อได้อย่างทั่วถึง รวมถึงธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ ควรพิจารณาให้ความสาคัญกับผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่าของภาครัฐมาก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SEMs ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
การให้ความสาคัญกับการให้สินเชื่อในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ หรืออุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตดี
ในอนาคต การบูรณาการโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน
การขยายวัตถุประสงค์การกู้ยืมให้ครอบคลุมถึงการนานวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
การจัดให้มีการค้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในลักษณะเดียวกันกับ Soft Lone ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติให้ดาเนินการไปแล้ว รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการ SMEs รับทราบรายละเอียดโครงการฯ
อย่างทั่วถึง และระบุเจตนารมณ์ของการดาเนินโครงการฯ ให้ชัดเจน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังจัดทารายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าที่ผ่านมา เช่น โครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Policy Loan) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางสนับสนุนการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว ดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่มีการรับเงินจากประชาชน เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งอุปกรณ์ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการให้บริการกับประชาชน โดยเริ่มดาเนินการ
ติดตั้งภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง
ระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว และให้ดาเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment กาหนด

๔๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกเลขประจาตัว (๑) ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดาเนินการแก้ไขปัญหา
เลขประจาตัวที่ปัจจุบันมีการซ้า ๑๓๘ ราย ในส่วนของนิติบุคคลที่มีเลขประจาตัวที่ซ้ากับเลขประจาตัวประชาชน โดยการออก
เลขประจาตัวให้กับนิติบุคคลใหม่ที่ไม่ซ้ากับเลขที่ออกโดยกรมการปกครอง (๒) เพื่อป้องกันปัญหาการออกเลขประจาตัวซ้ากัน
ระหว่างหน่วยงานในอนาคต ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอจัดสรรเลขประจาตัวของนิติบุคคลจานวน ๒ ล้านเลขหมาย ส่งให้
กรมการปกครองเพื่อกันไว้ไม่ให้ใช้ออกเลขประจาตัวประชาชนในส่วนของกรมการปกครอง (๓) กาหนดภารกิจการออกเลข
ประจาตัว ๑๓ หลัก โดยกรมการปกครองออกเลขประจาตัว ๑๓ หลัก ให้แก่บุคคลธรรมดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกเลข
ประจาตัว ๑๓ หลัก ให้แก่นิติบุคคล และกรมสรรพากรออกเลขให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลบางประเภท เช่น กองมรดกเฉพาะที่ยัง
ไม่ได้แบ่ง คณะบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายของกรมสรรพากร
๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
เริ่มดาเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ควรเริ่มจากหน่วยงานที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจานวนมากก่อน และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ตลอดจนมีมาตรการในการจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ
เกิดประโยชน์สูงสุด และให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาขอจัดสรรเลขประจาตัวของนิติบุคคลที่ไม่ซ้ากับเลขประจาตัวประชาชน
มากขึ้นจาก ๒ ล้านหมายเลข เป็น ๒๐ ล้านหมายเลข เพื่อรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย ณ วันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ เช่น ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับ
ขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่าง ๆ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ครบถ้วน ๑๐๐% ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔
เป็นต้นมา
๒. การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
นาเข้า การส่งออกและโลจิสติกส์ ทั้ง ๓๖ หน่วยงาน มีระบบพร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว แต่ยังเหลืออีก
๓ หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการพัฒนาระบบ NSW ได้แก่ การขาดความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กากับ ดูแลระบบ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองมีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการมาก หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่มีงบประมาณหรือยังไม่ได้จัดทาโครงการของบประมาณสาหรับการพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงาน กฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนาเข้า ส่งออกสินค้า
ยังไม่รองรับการทาธุรกรรมสาหรับนาเข้า ส่งออก โลจิสติกส์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบไร้เอกสารอย่างปลอดภัย
และหน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอในการกากับดูแลและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW ทั้งในรูปแบบ G2G/B2G
๔. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการพัฒนาระบบ NSW ได้แก่ ผลักดันให้มีองค์กรมาทาหน้าที่บริหารจัดการระบบ
NSW เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ดาเนินการปรับปรุงกระบวนงานการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง โดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูล
แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบครบวงจร ผลักดันให้สานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนาเข้า ส่งสินค้าออก ปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบให้รองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และผลักดันให้คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดสรรอัตรากาลังบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้
เพียงพอตามอัตราที่แต่ละหน่วยงานขอไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ยูเครน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ยูเครน ร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ยูเครน
และหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและยูเครน ซึ่งมีสาระสาคัญในการเพิ่มข้ อบทการปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ ได้แก่
ความปลอดภัยการบิน การกาหนดสายการบินและการอนุญาตดาเนินการ พิกัดอัตราค่าขนส่ง การปกป้องการแข่งขัน และการทาการบิน
โดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน รวมถึงการปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบินให้เป็นแบบเปิด และเพิ่มสิทธิความจุความถี่จากเดิมเป็น ๓ เที่ยว
ต่อสัปดาห์เป็น ๒๑ เที่ยวต่อสัปดาห์ เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การบินในปัจจุบันและกฎหมายภายใน
ของทั้งสองฝ่าย
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในพิธีสารแก้ไ ขความตกลงดังกล่าว และอนุมัติให้
กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลบังคับใช้ของบันทึกความเข้าใจและพิธีสารแก้ไข
ความตกลงฯ ระหว่างไทย-ยูเครน ต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับ
สาระสาคัญ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งออสเตรเลีย
พร้อมทั้งบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ฉบับลงนามเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยร่างความตกลงฯ จะใช้แทน
ความตกลงฯ ฉบับเดิม (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓) มีสาระสาคัญในการปรับปรุงและเพิ่มข้อบทของความตกลงฯ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายของทั้ง ๒ ประเทศ และเป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งเน้นเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินงานของสายการบิน
ส่วนบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงสิทธิการบินในด้านความจุความถี่และสิทธิรับขนการจราจรเพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการให้บริการระหว่างกัน
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามความตกลงฯ ดังกล่าว
๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ
และบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ปากีสถาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจลับระหว่างไทย-ปากีสถาน ฉบับลงนามวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีสาระสาคัญ
เป็นการเพิ่มข้อบทว่าด้วยการทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ข้อบทว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยการบิน ข้อบทว่าด้วยความปลอดภัย
การบิน สิทธิความจุความถี่และสิทธิรับขนการจราจร และเส้นทางบิน
๒. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทยและปากีสถาน
๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุม CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity ระหว่างวันที่ ๑๖๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การส่งเสริมความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคและของโลก ประเทศในภูมิภาคควรร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการต่อรองในตลาดโลก และเพิ่มความร่วมมือผ่านการแบ่งปันประสบการณ์
เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) สินค้า OTOP และหัตถกรรม เป็นต้น
๒. การเพิ่มความเชื่อมโยง (connectivity) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
ในระดับจังหวัด/ภูมิภาค โดยตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้าร่วมกัน
๓. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การร่วมมือกันในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน เช่น
ส่งเสริม startups และ SME ให้เข้าสู่แหล่งเงินทุน นักลงทุน และสร้าง eco-system และการเชื่อมโยงมาตรฐานและระบบการรับรอง
คุณภาพให้สอดคล้องกัน
๔. การแบ่งปันกัน และการทางานร่วมกัน (Sharing and Collaboration) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้ารอบด้าน และส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ ระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล ระหว่างภาคเอกชนและความร่วมมือระดับ
ท้องถิ่น และความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน และสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ

๔๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการในการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพให้กับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะใน ๕๓ สาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้และความก้าวหน้า
ในอาชีพ ในระยะ ๕ ปีแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ คน ภายใต้โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ รวมทั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
จานวน ๒,๕๐๐ บาทต่อ ๑ คน ต่อ ๑ อาชีพ ต่อ ๑ ระดับชั้น สาหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) เสนอ ทั้งนี้ งบประมาณในการดาเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นควรให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ใช้จ่ายจากเงินสะสมเหลือจ่ายหรือปรั บแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วแต่กรณี ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยให้พิจารณาดาเนินโครงการ
ในลักษณะของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะดังกล่าวระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ
และผู้เข้ารับการประเมิน รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพที่ให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถเข้าถึงโอกาสการประเมินสมรรถนะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีแล้ว และมีบัญชาเพิ่มเติมว่า “ให้มีผลงานเป็นรูปธรรม/กาหนดว่าอะไรจะสาเร็จในระยะแรก ๑ ๒ ๓/เป็นตัวเลข
ทางวิทยาศาสตร์
๒. ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการให้สานักงาน ก.พ. กาหนดให้ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพสามารถนาหนังสือรับรองสมรรถนะในสายงานที่เกี่ยวข้องมาใช้แสดงเป็นใบประกอบวิชาชีพเพื่อเพิ่มเงิน
แรกบรรจุในการเข้ารับราชการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายควรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มคนทางาน และ
กลุ่มคนไม่มีงานทา เป็นต้น การกาหนดมาตรการแรงจูงใจสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับมาตรฐานอาชีพจากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนา
ระบบการประเมินสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณควรเน้นเชิงคุณภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ การสร้างความตระหนักหรือการยอมรับในความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบการ และ
ผู้ประกอบอาชีพในสาขาสาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ การสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการจัดทา
มาตรฐานและเครื่องมือการประเมินการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีบทบาทสาคัญต่อการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการ การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพเพื่อประเมินความสาเร็จของโครงการฯ และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพ รวมทั้งกระบวนการในการจัดทามาตรฐาน
อาชีพที่แสดงให้เห็นว่ามาจากความร่วมมือของกลุ่ม /สมาคมอาชีพร่วมกันพัฒนา การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและ
ผู้เข้ารับการประเมินมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความเชื่อมโยงมาตรฐานและระบบการประเมินของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานอาชีพ เช่น กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนค่าใช้จ่ายในการประเมิน
สมรรถนะฯ ซึ่งในการทดสอบแต่ละสาขาวิชาชีพอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน จึงควรพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้
ในการประเมิน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. มอบหมายให้รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
สาธารณะของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ผู้ให้บริการหรือผู้ควบคุมเครื่องเล่นหรือเครื่องยนต์ในสถานที่
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็น
เขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน เพื่อส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of
Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการ ดังนี้
๑.๑ พื้นที่ดาเนินการ โดยดาเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง
๑.๒ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทางเรือ
ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี
พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา และทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วง
กรุงเทพฯ-ระยอง
๑.๓ การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม การจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) การอานวย
ความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการดาเนิ นการด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็น
เขตปลอดภาษี การจัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน ระยะเวลาพานักและทางานของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
สิทธิในการทาธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์ธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพื้นที่ร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
๒.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งระบบ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา
๒.๒ แผนดาเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ
และมลภาวะต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ด้วย
๒.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหาแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service)
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
๒.๔ แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน

๕๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑

นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การยกเลิกมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้ อเท็จ จริง และการ
แก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
การรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทาเหมืองแร่ทองคาของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยไม่มีเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานในรูปแบบวีดิทัศน์ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทาเหมืองแร่ทองคาของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ให้เป็นที่เข้าใจอย่าง
ถูกต้องตรงกัน
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ความเคลื่อนไหวที่สาคัญด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ระดับ
อาเซียน และในประเทศไทย ซึ่งให้ความสาคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการเชื่อมโยง
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
๒. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา พบว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ได้แก่ สถานการณ์มลพิษ
มลภาวะจากฝุ่นละออง ขยะชุมชนและขยะตกค้างมีปริมาณลดลง รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ที่เพิ่มขึ้น และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ได้แก่ การสูญเสียพื้นที่ป่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างเกินความพอดี ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และการเกิดปัญหาภัยแล้ง
๓. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ปนเปื้อน
มลพิษในประเทศไทย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ
๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ (๑) ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยควร
ยึดหลักการป้องกันไว้ก่อนในการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (๒) ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เศรษฐกิจสีเขียว และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (๓) สนับสนุนการบูรณาการทางความคิด การวางแผนงาน และการดาเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ และ (๔) กาหนดให้มีการประเมินผลกระทบและผลได้ของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
๕. ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการ ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
โดยให้มีการรวบรวมเรื่องที่สาคัญอย่างสม่าเสมอและเน้นการจัดเก็บข้อมูลตามสาขาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (๒) สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนและภาคประชาชน (๓) ใช้กลไกงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
ความสาคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และ (๔) พัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดสัตว์ทะเลหายาก จานวน ๔ ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกาหนด
ให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่า
ชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
ให้สัตว์ทะเลหายาก จานวน ๑๒ ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ ปลากระเบน
แมนต้ายักษ์ (Manta birostris) ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi) ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica) ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni) ปลากระเบนปีศาจแคระ
(Mobula eregoodootenkee) ปลากระเบนราหูน้าจืด (Himantura chaophraya) ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้า (Rhina
ancylostoma) ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis) ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata) ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron) และ
ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata)
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิก
การกาหนดให้วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ และกาหนดให้
เป็นสัตว์ป่าสงวน ซึ่งมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองที่เข้มงวดกว่า
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ท้ายกฎกระทรวงกาหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็น
สัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ จานวน ๑ ชนิด โดยกาหนดให้ปลากระเบนราหูน้าจืดหรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura
chaophraya) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ เพื่อป้องกันมิให้สูญพันธุ์ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลมีไว้ในครอบครอง
ค้า และเพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการประกาศใช้บังคับร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
เป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ก่อนหรือพร้อมกับร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ....
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

๕๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบกระบวนการการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน ในภาพรวม
๑.๒ รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รวม ๑๑ ประเด็น ได้แก่ (๑) รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดการ
ที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (๒) รับทราบนโยบายการจัดที่ดินทากินให้ชุม ชนตามนโยบายรัฐบาล (๓) รับทราบกรณี
จังหวัดยโสธรได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนาโก (๔) พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕) เห็นชอบกระบวนการการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน (๖) เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้ คทช. (๗) ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการ
กฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน (๘) รับทราบผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (๙) รับทราบ
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (๑๐) รับทราบความก้าวหน้าการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และ (๑๑) รับทราบข้อมูลผู้ยากไร้ที่ดินทากิน
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการดาเนินภารกิจการจัดที่ดินทากินฯ เห็นควรให้หน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ภายใต้แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
๓. กรณีเรื่องใดเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้ นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปได้
ดังนี้
๑.๑ เรื่องเพื่อทราบ จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) สถานการณ์น้าและการคาดการณ์ (๒) การจัดการน้าในต่างประเทศ
(ประเทศสิงคโปร์และประเทศอิสราเอล) (๓) แผนและผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปี ๒๕๕๗๒๕๕๙ และกรอบการดาเนินงานปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และ (๔) ประชารัฐ : บริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริสู่
ความยั่งยืน
๑.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปรับแผน (เพิ่มเติม) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า (๒) แนวทางการพิจารณาใช้คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรา ๔๔ (๓) โครงการผันน้าหลากลุ่มน้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง (๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัย (๕) โครงการพัฒนาแหล่งน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้า
และ (๖) การเชื่อมโยงและทางานร่วมกันระหว่างคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ดาเนินการในหลายพื้นที่ควรจะต้องคานึงถึงการบริหารจัดการและ
การบารุงรักษาทางด้านเทคนิค เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการฯ สาหรับโครงการใดเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ของประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด การดาเนินงานให้ทันกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแต่ละโครงการ และดาเนินการตาม
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามนโยบายแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ดังกล่าว เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลการศึกษาจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ชัดเจนแล้ว ให้หน่วยงาน
ใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่ายหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีไปดาเนินการในโอกาสแรกก่อน
รวมทั้งแหล่งงบประมาณอื่นตามนัยมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และหากไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมหรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นเหมาะสม โดยดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. กรณีเรื่องใดที่เป็นอานาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและ
การใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า จานวน ๓๕ รายการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๖.๔๑ ล้านบาท และการขอใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน ในส่วนที่คงเหลือจากกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน
๑,๔๐๖.๔๑ ล้านบาท มาเพื่อใช้ดาเนินโครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ ยวกับการดาเนิน
โครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินกู้ตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนที่จะได้รับเป็นสาคัญ ตลอดจนเร่งรัดการดาเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการเงินกู้ฯ ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการ
และเห็นควรเร่งรัดโครงการทั้ง ๓๕ รายการ ให้ดาเนินการทาข้อผูกพันงบประมาณภายในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เพื่อช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันการณ์ ให้มี กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการ
ดาเนินการได้จริงภายในระยะเวลาที่กาหนด และควรเป็นหน่วยงานราชการหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยไม่มีการจ้างช่วงต่อ
เพื่อให้เกิดการกระจายงานให้สาเร็จได้ทันตามกาหนดตามแผนงาน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. โดยที่โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนั้น ในอนาคตหากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
มีวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรและมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการเพิ่มเติม ให้หน่วยงานขอใช้จากแหล่งเงินอื่นต่อไป ตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การดาเนินการตามเจตนารมณ์ของกรอบข้อตกลงเฮียวโกะ ได้แก่ การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในด้านภัยพิบัติให้แก่ชุมชน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
๒. การพัฒนาระบบการเตือนภัยให้ชัดเจน แม่นยา ทันเหตุการณ์ ตลอดจนต้องพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้สอดรับ
กับความซับซ้อนและความหลากหลายของภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความชานาญทางด้านเทคนิค
ให้เอื้อกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น

๕๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๓. การจัดระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถดาเนินการได้รวดเร็ว
แม่นยา และทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ
๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ไขในลาดับแรก คือ การปรับปรุงสภาพปัจจุบันให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภั ยพิบัติแห่งชาติ การปรับปรุงระบบ
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือที่มีอยู่เป็นการด่วน ได้แก่ หอเตือนภัย และทุ่นตรวจวัดสึนามิ
๕. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เร่งจัดทายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเตือนภัย ให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนากลไกการดาเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนงานไปจนบรรลุเป้าหมายด้านการเตือนภัยที่กาหนด

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. ให้ทุกส่วนราชการน้อมนาพระราชดารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการทานุบารุง
และพัฒนาแหล่งน้าและป่าไม้ไปดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการกาหนดมาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อให้สามารถนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจให้เดินรถภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน โดยให้คานึงถึงความสะดวก
ปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสาคัญด้วย
๓. ให้กระทรวงยุติธรรมร่ว มกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการของหน่วยงาน
กรณีขบวนการทารถยนต์จดประกอบ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว
๔. ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุม
ทุกอาชีพที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้ควบคุม
เครื่องเล่น ผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ทั้งนี้ ในส่วนอาชีพที่มีการกาหนดมาตรฐานอาชีพอยู่แล้วให้พิจารณายกระดับมาตรฐานอาชีพ
ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการในการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านปัจจัยการผลิต
โดยการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรที่ผลิตได้ภายในประเทศ เช่น รถไถ รถเกี่ยวข้าว เครื่องสูบน้าที่ใช้พลังงานทดแทน
รวมทั้งนาผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนายางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการก่อสร้างสนามกีฬา สนามเด็กเล่น นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรายงานความคืบหน้า
การดาเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ภาครัฐสามารถนาทีด่ นิ ทีเ่ หลือจาก
การใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เช่น พื้นที่สองข้างทางรถไฟไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้
เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือเพื่อประโยชน์อื่นของรัฐ นั้น ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๒.๒ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทากฎหมายเพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสถาบันการบินพลเรือน
ร่วมกันปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย โดยจัดลาดับความสาคัญของการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ
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ข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Organization : ICAO) ทั้งนี้ การดาเนินการต่าง ๆ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับขององค์กรตรวจสอบด้านการบินระหว่างประเทศด้วย
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดินและพิจารณาความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และรายงาน
ความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน
๓.๓ ตามที่รัฐบาลได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติแล้ว นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยในการดาเนินภารกิจหรือโครงการต่าง ๆ ให้ส่วนราชการดาเนินการ
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เป็นสาคัญ หากมีการร้องเรียนว่าภารกิจหรือโครงการใดมีการทุจริตให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้
๑. ในช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่ต่าง ๆ ในหลายจังหวัด และคาดว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์
ลานีญาในระยะต่อไปนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาดาเนินการกักเก็บน้าเพื่อสารองไว้ใช้
ในฤดูแล้ง รวมทั้งจัดทาแผนการระบายน้า เช่น จัดทาแก้มลิงเพิ่มเติม โดยหากมีความจาเป็นต้องผันน้าเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร ให้ประสานเกษตรกรล่วงหน้าและพิจารณาความเหมาะสมในการดาเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่เกษตรกรด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) จัดทาแผนการระบายน้าเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยไม่ให้เกิดกรณีมีน้าท่วมขังรอการระบายเป็นระยะเวลานาน โดยให้เน้นพื้นที่ที่ประสบปัญหาในฤดูฝนที่ผ่านมาเป็นสาคัญ
๑.๓ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันอานวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรทางถนนกรณีเกิดเหตุน้าท่วม เช่น การนาหน่วยทหารและนักศึกษาอาชีวะเพื่ออานวยความสะดวก
ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย
๒. ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณงาน โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและคานึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ หากภารกิจใดมีความจาเป็น
ต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติมให้พิจารณาใช้วิธีการจ้างพนักงานจากภายนอกองค์กร (outsource) เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ทุกส่วนราชการนาข้อเสนอประเด็นตามแผนการปฏิรูปที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ส่งให้รัฐบาลแล้ว
จานวน ๖๗ เรื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาและเร่งรัดดาเนินการในส่วนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ
และกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยให้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามการดาเนินการในเรื่องนี้
เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมาและเรื่องที่จ ะ
ดาเนินการเพื่อให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๑๕ วัน
๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างสมดุล โดยให้จังหวัด อาเภอ
ตาบล หรือท้องถิ่นที่สนใจนาเสนอการดาเนินการบริหารจัดการในชุมชนของตนเองให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสมดุลในมิติต่าง ๆ เช่น น้า ป่า อุตสาหกรรม การกาจัดขยะ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๕. ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้เพิ่มการสัญจรทางน้าเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรทางบก รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีการเดินเรือในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม โดยในระยะแรกให้นาเรือที่มีอยู่แล้วมาให้บริการแก่ประชาชน และร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการค้าขายทางเรือในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมด้วย
๖. ให้กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มี
การติดตามตรวจสอบสินค้าประเภทยา เครื่องสาอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการโฆษณาขายสินค้าตามรายการโทรทัศน์
หรือสื่อออนไลน์ หากพบว่ามีการดาเนินการที่ผิดกฎหมายให้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
๕๘
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๗. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการดาเนินการเกี่ยวกับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีความชัดเจน
ในเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ด้วย
๘. ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อคณะรัฐมนตรี นั้น ให้กระทรวงยุติธรรมดาเนินการ
สร้างความเข้าใจในประเด็นข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี ยนมา เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีประเทศอื่น ๆ เช่น ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย นั้น
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรมหารือร่วมกันเพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางการเงินและประสบภาวะล้มละลายเพื่อให้สามารถฟื้นฟูกิจการของ
ตนเองได้ รวมทั้งให้กาหนดมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วย
๑.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ รับทราบกรอบการดาเนิน
โครงการประชารัฐ และโครงการประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) นั้น ให้กระทรวงการคลังกากับดูแล
การดาเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายล้มละลาย ที่ประกาศใช้
บังคับแล้วว่ามีบทบัญญัติ กฎ หรือระเบียบใดที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจหรือทาให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การไม่สามารถใช้บังคับกับทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวให้เร่งดาเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
กาหนดมาตรการกากับดูแลการก่อสร้างเส้นทางจราจร หรือทางเดินเท้าในบริเวณพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นจานวนมาก เพื่อให้การก่อสร้าง
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ในบริเวณนั้น รวมทั้งให้พิจารณาจัดหารุกขกรเพื่อมาทาหน้าที่ในการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทา
ดัชนีผลงานรัฐบาล (Government Performance Index) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ผ่านมาของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย การต่างประเทศ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นาเสนอดัชนีผลงานรัฐบาลดังกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว นั้น ให้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
และนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไป
๓.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชะลอเรื่องหลักการการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารไว้ก่อน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ดังนี้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ ๑ (ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา) ได้จัดทาแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ได้แก่
๑.๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย มีเป้าหมายให้คนไทยในอนาคตต้องมีศักยภาพเพียงพอ มีความมั่นคง
ในชีวิต มีครอบครัวที่อยู่ดีมีสุข ทุกภาคส่วนร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคม มีตัวชี้วัดในการประเมินและติดตาม ครอบคลุมเด็กและ
เยาวชน สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง/ขอทาน/ผู้ด้อยโอกาส
๑.๒ ด้านการศึกษา มีเป้าหมายพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาค ผู้เรียนแต่ละระดับได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ มีทรัพยากรและทุนเพียงพอ มีระบบบริหารและจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
๑.๓ ด้านแรงงาน มีเป้าหมายในการจัดหา คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันให้แก่แรงงาน เพื่อให้คนไทย
มีงานทา มีทักษะฝีมือ มีรายได้สูง ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
๑.๔ ด้านปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วยด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก การพัฒนาศักยภาพและ
ระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เช่น บทบาทประเทศมหาอานาจในภูมิภาคอาเซียน การสรรหาและพัฒนาข้าราชการที่มีคุณภาพทดแทนข้าราชการ
ที่เกษียณอายุ เป็นต้น
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมาย ระบบราชการ กระบวนการ
ยุติธรรม ได้แก่
๒.๑ ด้านกฎหมาย ได้ดาเนินการเร่งรัดการออกกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว
จานวน ๑๗๒ ฉบับ และดาเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วนทางบริหารหรือนิติบัญญัติ โดยออกเป็นคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติซึ่งใช้อานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
รวมทั้งขับเคลื่อนกฎหมายสาคัญทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้า
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ มนุษยธรรมและแก้ปัญหาสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
๒.๒ ด้านระบบราชการ ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาระบบราชการ โดยให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง
วางหลักเกณฑ์ในการจัดทาแบบตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) รวม ๑๐ ประการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบราชการ โดยออกพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้มีการเร่งรัดนาคดีที่คั่งค้างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แก้ไขปัญหาด้านวิธีพิจารณาคดี
ให้รวดเร็วขึ้น โดยแก้ไขให้มีการโอนคดีได้ การให้คดีแพ่งสิ้นสุดในศาลอุทธรณ์ ให้มีการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ ยาเสพติด และให้มี
การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกองทุนยุติธรรมขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ประชาชนในการดาเนินคดี
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น กรณีการเกิด
เพลิงไหม้อาคาร ๗ ชั้น บริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๘ กรุงเทพมหานคร และกรณีเพลิงไหม้ที่พักนักเรียนหญิง โรงเรียน
พิทักษ์เกียรติวิทยา อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
เป็นจานวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่ไม่มีระบบป้องกันหรือระงับอัคคีภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้มีมาตรการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร ได้แก่
๓.๑ มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารซึ่งจะบังคับใช้ในพื้นที่ที่กฎหมายกาหนด
๓.๒ การกาหนดประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภท เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ชุมนุมคน ซึ่งจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารทุกปีและตรวจสอบใหญ่ในทุก ๕ ปี ตลอดอายุการใช้งาน หากผลการตรวจสอบ
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องปรับปรุงแก้ไขอาคารเพื่อให้มีความปลอดภั ยต่อการใช้งานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป กรณีมีการฝ่าฝืน
กฎหมายได้กาหนดบทลงโทษไว้
๓.๓ พื้นที่นอกเขตควบคุมอาคารที่ต้องตรวจสอบมี ๔ ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ชุมนุมคน และโรงมหรสพ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดให้ถือว่าเป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารด้วย
๖๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๓.๔ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ให้สารวจและแจ้งให้เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมายดาเนินการตรวจสอบอาคารให้แล้วเสร็จทั้งหมดโดยเร็ว
และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๓.๕ กรณีอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นติดตาม
ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบการกระทาฝ่าฝืนกฎหมายให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป
๓.๖ กรณีอาคารเก่าที่เป็นอาคารสาธารณะ หรืออาคารที่มีผู้ใช้สอยจานวนมาก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสารวจ
และตรวจสอบอาคาร หากพบว่ามีสภาพไม่ปลอดภัยให้สั่งให้แก้ไขอาคารหรือระบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยหรือห้ามใช้อาคารได้
๓.๗ ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดกาชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบอาคารอย่างสม่าเสมอทุกปี
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่อาจเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น อัคคีภัยและวาตภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดังนี้
๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเยาวชนลูกเสื อเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างวินัย ทักษะชีวิต และการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมว่า เมื่อวันที่ ๖๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สานักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ โดยการสนับสนุนของกองทัพอากาศ ได้จัดงาน
ชุมนุมลูกเสืออากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ “๕๐ ปีลูกเสืออากาศไทย เทิดไท้ราชจักรีวงศ์” ณ กองบิน ๕ กองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กาเนิดลูกเสือไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองการก่อตั้งลูกเสืออากาศไทยครบ ๕๐ ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ลูกเสือ
และเนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ๆ ๒,๐๐๐ คน และจากประเทศมาเลเซียและเวียดนาม ๒๐ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๐๐ คน
คณะกรรมการและวิทยากร ๔๐๐ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ได้แก่ การพัฒนา
เยาวชนลูกเสือ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างวินัย ทักษะชีวิต และการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม การอยู่ร่วมกัน การทางานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้วยความรักและความสามัคคี
๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือต่าง ๆ เช่น ลูกเสือชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ได้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ลูกเสือด้วยกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร) และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า
๑.๑ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ร่วมกันพิจารณาจัดทาฐานข้อมูลด้านความมั่นคง โดยจาแนกข้อมูลตามประเด็น
ภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวม ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (๒) การบริหารจัดการชายแดน (๓) การรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล (๔) อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (๕) ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (๖) การเป็นประชาคมอาเซียน และ
(๗) ด้านอื่น ๆ และได้มีการกาหนดชั้นความลับและผู้ใช้งานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
การจัดทาฐานข้อมูลภาครัฐ
๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และได้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

กาชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะดาเนินการทบทวนและ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้จังหวัด
สามารถปรับเกลี่ยงบประมาณที่เหลือจากเงินส่งคืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนาไปใช้ในเรื่องดังกล่าวได้อย่าง
รวดเร็วต่อไปด้วย
๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เวียดนาม
ครบรอบ ๔๐ ปี โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองประธานสภาแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี
ด้านวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อหารือการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยฝ่ายไทยได้หยิบยกประเด็นส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างไทยและเวียดนามในรูปแบบ ๒ ประเทศ ๑ จุดหมาย (Two Countries, One Destination) นอกจากนี้ ยังได้เป็นประธาน
ร่วมในงานแสดงหุ่นละครเล็กของไทย และการแสดงหุ่นของเวียดนามด้วย
๓. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการรวบรวม
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตามภารกิจ ๓ ประการ คือ (๑) การติดตามการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล (๒) การจัดทารายงานผลงานรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี และ (๓) การสนับสนุนการทางานของโฆษกรัฐบาล
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะมีการประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงานทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๐๐ น.
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลานาสาธารณะ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลาน้าสาธารณะ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขันพืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่าคาสั่งนี้เป็นการดาเนินการในขณะที่มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหาวิธีการทาให้ยั่งยืนในรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย

๖๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๔ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของเทศบาล สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนและนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ สั่ง ณ วันที่
๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนาสารเคมี วัสดุ
หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานอื่น สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ครังที่ ๑๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๔) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๓
๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม ๐-๒-๓๗ ไร่ โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก
ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๑๙-๒-๙๐.๕ ไร่
๑.๓ ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงาน
ก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ แบบรูปรายการและรายละเอียดตามสัญญาจ้างมีรายละเอียดขัดแย้งกันหรือแบบไม่สมบูรณ์ ทาให้ต้องใช้
เวลาในการพิจารณามาก และโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
๑.๔ ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็น
ระยะเวลา ๑,๐๒๘ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้ างอีก ๒๕๙ วัน ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒
ออกไปอีก ๖๑๑ วัน เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและปัญหาอุปสรรคงานจากดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ครังที่ ๑๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๕) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๙
๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๑๙-๒-๙๐.๕ ไร่
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๓. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และกระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนาไปติดตั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๖๑๑ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
๔. คณะทางานติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ มีความเห็นว่า (๑) การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจานวน
๓๘๗ วัน ไม่สามารถทาให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก (๒) พื้นที่
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ที่ไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่เดิมได้ ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประเมินราคา
เพื่อดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อไป แต่การดาเนินงานของคณะกรรมการฯ มีความล่าช้ากว่าแผนงาน สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาเร่งรัดการดาเนินการเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕๐ ท่าน โดยกาหนดสัดส่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นกรรมาธิการที่คณะรัฐมนตรี
เสนอชื่อจานวนไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมาธิการฯ หรือจานวนไม่เกิน ๑๐ ท่าน และกรรมาธิการในสัดส่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จานวน ๔๐ ท่าน ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น เพื่อให้
การชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้มีการดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ความสอดคล้องของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับแผนการลงทุนภาครัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดทาข้อมูลส่งให้นายกรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงต่อที่ประชุมดังกล่าวต่อไป
๒. ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ก าหนดกลไกหรื อ ระบบติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินโครงการสาคัญของรัฐบาลพร้อมทั้งงบประมาณที่นาไปใช้ว่า แต่ละโครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรือ ไม่ โดยให้ค านึ งถึงความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีด้วย ทั้งนี้ อาจนากลไกที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ก็ได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ดังนี้
๑.๑ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๑.๒ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดาเนินการตรากฎหมายลาดับรองตามร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและส่งข้อมูลการดาเนินการตรากฎหมายลาดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการตรากฎหมายลาดับรอง ตามร่างพระราชบัญญัติ
๖๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชุดที่ ๒) และชุดที่ (๓) รวมจานวน ๕๐ ฉบับ และแจ้งผลการดาเนินงานตรากฎหมาย
ลาดับรองไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบ
วาระเป็นเรื่องด่วน
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ ประกอบด้วย (๑) ภารกิจสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) ภารกิจเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา
และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ (๓) ภารกิจให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคาขอ (๔) ภารกิจพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
ตามมาตรา ๑๓ (๕) ภารกิจดาเนินการเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๖) ภารกิจจัดทา
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) ภารกิจเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการผลิตและเผยแพร่
ผ่านสื่อประสัมพันธ์ และ (๘) ภารกิจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การกาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ของ
การประกวดราคานานาชาติ และกาหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง การพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. การใช้ดัชนีราคาฐานคานวณค่า K ให้ใช้ ๒๘ วัน ก่อนวันยื่นซองประกวดราคา (แทนการคานวณใช้ดัชนีเดือนเปิดซอง
ประกวดราคา) เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินค่าจ้างสูง มีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างจากประสบการณ์
ของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลในการเสนอราคา ซึ่งเป็นการรับซองประกวดราคา
๓ ซอง คือ ซองคุณสมบัติ ซองเทคนิค และซองราคา ซึ่งกว่าจะเปิดซองราคาต้องใช้ระยะเวลามาก และมิได้ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบแต่อย่างใด เพราะทั้ง ๒ ฝ่ายรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างเท่ากัน ทั้งนี้ กรณีงานเพิ่มเติม
หากมีการตกลงราคาใหม่โดยราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ใช้วันที่ตกลงราคาใหม่ แทนการใช้ ๒๘ วัน ก่อนวันยื่นซอง
ประกวดราคา
๒. การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มให้นับ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ
(Certificate of Completion) ของงานงวดสุดท้าย (แทนการนับ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย) เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ การส่งมอบงานงวดสุดท้ายจะมีงานบางส่วนเหลือเล็กน้อย ซึ่งผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้เรียบร้อยจึงจะตรวจรับ
และออกหนังสือรับรอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงาน และจะเป็นประโยชน์กับทางราชการเพื่อให้มีการตรวจสอบงาน
ได้สมบูรณ์ครบถ้วนโดยไม่ต้องรีบจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
๓. การจัดจ้างงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Build) เช่น งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน งานระบบ
รางรถไฟฟ้า เป็นต้น และการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Turnkey เป็นงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ มีรูปแบบและขอบเขตการดาเนินงาน
ครอบคลุมการสารวจ ออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างรายเดียว ผู้รับจ้างเสนอราคาเป็นราคาเหมารวมไม่มี
รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities : B.O.Q.) มีการบวกราคาเผื่อความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งเผื่อการผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในอนาคตไว้แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเผื่อ
การเปลี่ยนแปลงวัสดุไว้ล่วงหน้า จึ งไม่สมควรนาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง แนวปฏิบัติในการนาเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกาหนดแนวปฏิบัติในการนาเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ ดังนี้
๑. วีดิทัศน์ควรมีความกระชับโดยมีความยาวไม่เกิน ๔ นาที เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๘ เรื่อง การนาเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนาเสนอ (PowerPoint Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
๒. กรณีการนาเสนอวีดิทัศน์โดยไม่มีเรื่องเสนออยู่ในระเบียบวาระการประชุม ให้ส่วนราชการเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี
ที่กากับการบริหารราชการให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีนี้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะไม่มีการบันทึกหรือจดเป็นมติคณะรัฐมนตรี
๓. กรณีการนาเสนอวีดิทัศน์เพื่อประกอบเรื่องในระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ให้ส่วนราชการ
ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
กาหนดอย่างเคร่งครัด

๖๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครังที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ดารงธรรม
ทั่วประเทศ ๒,๖๗๐,๐๑๖ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๒,๕๘๘,๕๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕ ส่วนการดาเนินงานในระยะต่อไปยังคง
เน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศในภาพรวม
๒. การปฏิรูปประเทศ การดาเนินการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการประสานงานรวม
๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ได้ดาเนินการพิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
รวม ๑๙ ประเด็น
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การประชุม G77
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนา การประชุมจัดการประชุม
ประจาปีระหว่างประธานและผู้ประสานงานของกลุ่ม ๗๗ ครั้งที่ ๔๗ การเข้าร่วมประชุมผู้นากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
ครั้งที่ ๑ ของนายกรัฐมนตรี การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการดาเนิ น การประชาสั ม พั นธ์ ง านของรั ฐ บาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดาเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ทั้ง ๒๐ กระทรวง
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี การเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายกรัฐมนตรี
การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพั นธ์ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรการกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
สถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (๕ มิถุนายน
๒๕๕๙) การจัดเก็บรายได้และสถานการณ์ทางการคลัง การเปิดตัวโครงการ “Thailand scan me” กิจกรรมตลาดน้าคลองผดุง
กรุงเกษม มาตรการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (IUU) โครงการวิจัยร่วม
ไทย-ญี่ปุ่นเพื่อบูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ของเชื้อก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมวัณโรค การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย การพัฒนาและเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยด้วยกองทัพ และการดาเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (กรกฎาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
การสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
การรณรงค์แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU) สถานการณ์ภัยแล้ง/สถานการณ์ไฟป่า/ปัญหา
หมอกควันและมาตรการช่วยเหลือประชาชน การจัดงานสานศิลป์ถิ่นอาเซียน/การแข่งขันเรือใบนานาชาติ/การแข่งขันอาเซียนสกูล
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เกมส์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
อาเซียน การกาหนดมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบสินค้าประมงให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ความร่วมมือการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจรผ่าน Call center 1212 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรังสี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแรงงานไทย การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ใน
การดาเนินงานของรัฐบาลผ่านชุดคาพูด (Theme Message) และ Info graphics ให้กับประชาชน และการดาเนินการตาม Road
Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครังที่ ๔๐/๒๕๕๙ และครังที่ ๔๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม ๕ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง รวม ๕ ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญ
เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ภายในสานักงานปลัดกระทรวงและกรมต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงรวม ๕ ฉบับดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....
๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....
๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....
๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....
๕. ร่างกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเพื่อรองรับการรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ในภูมิภาค จานวน ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จานวน ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง
เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสานักงานหรือสถานที่ประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงสถานที่แจ้งการเลิกประกอบธุรกิจหรือย้ายสานักงานหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญ าตจัดตั้งหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงสถานที่ยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ในภูมิภาค
๖๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑.๔ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงสถานที่ยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า เพื่อรองรับการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ในภูมิภาค
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงการปรับเปลี่ยนให้สานักงานพาณิชย์จังหวัดเพียงแห่งเดียวเป็นสถานที่ยื่นคาขอ พร้อมทั้ง
บูรณาการการทางานร่วมกันของภารกิจงานภายใต้สานักงานพาณิชย์จังหวัด โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ
การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการติดต่อและขอรับบริการจากกระทรวงพาณิชย์
อันจะเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ภายใน
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนา
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม แล้วส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครังที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุม กศร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมีเรื่องเพื่อทราบ รวม ๕ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา
รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การขอปรับผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (๒) แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ จังหวัดสระบุรี และ (๓) แผนแม่บทศูนย์ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์และการใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่
๑.๒ เห็นชอบแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ จังหวัดสระบุรี
๑.๓ เห็นชอบแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และการใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์แห่งใหม่
๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทาแผน
การใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดสระบุรี และการจัดทาแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ดังกล่าว ควรกาชับให้
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทศูนย์ราชการโดยเคร่งครัดด้วย สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการต่าง ๆ ในบริเวณศูนย์ราชการใหม่ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียด แบบรูปรายการ และประมาณการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการใช้
ที่ดินและแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด และมีความพร้อมในการดาเนินการอย่างแท้จริง เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาดาเนินการ รวมทั้ง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ /เสนอความคิดเห็น
จากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นที่ยื่นเรื่องผ่านช่อง
ทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งสิ้น ๓๗,๖๗๙ ครั้ง รวมจานวน ๒๒,๘๕๙ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่
ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนราคาญ รองลงมาคือ แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและ
เล่นการพนัน แจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติด เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐในประเด็น
ที่หลากหลาย และปัญหาหนี้สินนอกระบบ ตามลาดับ ทั้งนี้ สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๑ และอยู่ระหว่าง
การดาเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๙
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการดาเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดกรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางสาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลาภายใต้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังเร่งจัดทากฎหมายลาดับรองและหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพือ่ ให้
การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและทันกับการบังคับใช้กฎหมายนี้ต่อไป
๗๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการ ป .ป.ช.
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตามนัยแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ (๑๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วยมาตรการ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) มาตรการ
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) มาตรการด้านการบริหาร (๓) มาตรการด้านการ
ตรวจสอบ กากับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (๔) มาตรการด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของมาตรการดังกล่ าว และ
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาพรวมส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผล
การพิจารณาหรือผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๑

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ การออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คารับรองการต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ การออกใบแทนใบอนุญาต การตรวจสอบให้คารับรองสาหรับเครื่องชั่งตวงวัด การตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
และปรับปรุงระดับตาแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไปตรวจสอบให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คารับรอง
เครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิต หรือซ่อม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิต หรือซ่อม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พร้อมทั้ง
กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตาม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
นิยามคาว่า หนี้สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเพิ่มเติมนิยามคาว่า หนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง
ปรับปรุงองค์ประกอบและเพิ่มเติมอานาจของคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ และปรับปรุงกรอบการ
ลงทุนของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของสานักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับความสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะในร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สานักงบประมาณเกี่ยวกับหนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลังว่า กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษา
เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือตัวชี้วัด ตลอดจนกรอบกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถติดตามและกากับดูแลหนี้ที่เป็นความเสี่ยง
ทางการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณานาภาระงบประมาณที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีชดใช้ อาทิ กิจกรรม
กึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินของรัฐ กาหนดไว้ในบทนิยามคาว่า "หนี้สาธารณะ" หรือ "หนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง "
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เพื่อให้ทราบสถานะของหนี้สาธารณะและภาระของงบประมาณได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน ตลอดจนการกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นหนี้สาธารณะหรือหนี้เงินกู้หน่วยงานของรัฐควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการกากับติดตามหนี้
เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่มีหนี้ในลักษณะดังกล่ าว เพื่อประโยชน์ในภาพรวม
เกี่ยวกับการกากับติดตามและการรายงานสถานะหนี้ให้มีความครบถ้วน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลาภายใต้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
เกี่ยวกับการให้องค์การมหาชนทั้ง ๓๙ หน่วยงาน จัดส่งร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมายังสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนาเสนอ กพม.
พิจารณา แล้วจึงตอบมติกลับไปยังองค์การมหาชนทุกแห่ง เพื่อนาส่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ในคราวเดียวกันทุกหน่วยงาน เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ ในส่วนขององค์ประกอบของสภาทหารผ่านศึก
โดยเพิ่มให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายกคนที่หนึ่ง และปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายกคนที่สอง และลดจานวน
กรรมการในส่วนที่เป็นทหารผ่านศึกประจาการ จากจานวนเจ็ดคน ให้เหลือจานวนหกคน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... และ
เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของการนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตบางประการของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ เช่น มาตรา ๕ ของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
ควรเพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับกรณีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังมิได้มีมติยืนยันหรือยกเลิกคาสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีเดิม
โดยให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งหรือมติเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีคาสั่งหรือมติเป็นอย่างอื่น และร่างระเบียบฯ ข้อ ๙ การขออนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรี ควรให้เจ้าของเรื่องกาหนดรูปแบบหรือวิธีในการกากับดูแลโครงการหรือมาตรการที่จะดาเนินการให้ชัดเจน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทุจริต เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้

๗๓ สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ .ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าบารุงสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน จากอัตราเดิม “ร้อยละห้าของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” เป็นอัตราใหม่ “ร้อยละหนึ่งของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
สามหมื่ น บาท” ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น
๒๓๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๗๕

๖๓

๖๐

๕๗

๕๓

๕๐
๒๕
๐

๗ มิ.ย. ๕๙

๑๔ มิ.ย. ๕๙

๒๑ มิ.ย. ๕๙

๒๘ มิ.ย. ๕๙

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๕๐๐

๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๔๐๘

๔๒๔

๓๕๕
๓๓๒
๓๑๙ ๓๒๖
๓๒๐
๓๐๖
๒๙๑
๒๗๗ ๒๖๖
๒๔๔
๒๓๓๒๓๘ ๒๓๖ ๒๓๓
๒๓๙
๒๓๓
๒๒๕
๑๙๗
๓๔๒

๑๐๘

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

เดือน

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรี จาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๖๘ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๔๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๔๔ 144
เรื่อง (๖๑.๘๑ %)

วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง (๒.๑๕ %)

ป, 5

วาระอื
อ, 16่น ๆ ๑๖ เรื่อง (๖.๘๖ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๖๘ เรื68่อง (๒๙.๑๘ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

๗๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๖๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๕๔ เรื่อง วาระจร ๑๔ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๔๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๒๑ เรื่อง วาระจร ๒๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๒๑

๑๒๐
๘๐
๔๐

วาระจร

๕๔
๒๓

๑๔

ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๓ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
สม.
สว.
ปช.
ตช.
ศร.
ศย.
สคช.
คตร.
สวพส.
สลธ.คสช

๔๓

๙
๑

๕

๑๓
๑๓

๒
๒

๒
๒

๑

๑
๑
๑

๐

๓๒

๑๔

๒
๒

๘
๔
๔

๑๐

๑๘

๑๓
๑๒

๕

๔

๒
๒
๕

๑๐

๒๐

๓๐

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

๗๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

๕๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไป และ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย

เรื่องทั่วไป
๑๙๔ เรื่อง
๘๓.๒๖ %

เรื่องกฎหมาย
๓๙ เรื่อง
๑๖.๗๔ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริ หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๔๖ เรื่อง และเรื่องทีไ่ ม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๘๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐบาล
ฐบาล,
๑๔๖
่อง
146,เรื62.66%
๖๒.๖๖ %

งที่ไม่อสงกัอดคล้
ไม่เรืส่ออดคล้
บ อง
กับนโยบายรั
นโยบายรั
ฐบาล,ฐบาล
๘๗ เรื่อง
87, 37.34%
๓๗.๓๔ %

รวมทั้งสิ้น ๒๓๓ เรื่อง
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

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

๓๙

๑๐

๓
(๑)

(๒)

๓๗

๓๐

(๓)

๒

๓

(๔)

(๕)

๗
(๖)

(๗)

(๘)

๘
(๙)

๗
(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ เรื่อง

๘๐

๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก การพัฒนา
จานวนเรื่อง

๕๐

๔๔
๓๗

๔๐

๓๑

๓๐
๒๐

๑๕

๑๑

๑๐
๐

(๑)

(๒)

(๓)

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

(๔)

๘
(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๔๖ เรื่อง

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการ ในภูมิภาคต่าง ๆ
จานวน ๑๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาคเหนือ
จานวน ๔ เรื่อง
๒๓.๕๓ %

ภาคกลาง
จานวน ๗ เรื่อง
๔๑.๑๘ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน ๑ เรื่อง
๕.๘๘ %

กทม. และปริมณฑล
จานวน ๑ เรื่อง
๕.๘๘ %

ภาคใต้
จานวน ๓ เรื่อง
๑๗.๖๕ %

ภาคตะวันออก
จานวน ๑ เรื่อง
๕.๘๘ %

รวมทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๓๐ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๑๘
๑๖
๑๔
๑๓ ๑๑
๒๐ ๑๓
๘
๗ ๙ ๖ ๔
๗
๗
๔ ๒ ๔ ๒ ๒
๔
๑๐
๔
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน

๘๒

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทาผิด พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง
และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ....
๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
๘. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ....
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๒๓๗๑๐/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]
๒๓๕๐๓/๕๙ [๒๘/๐๖/๒๕๕๙]

๒๒๖๘๐/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๒๖๗๕/๕๙ [๒๑/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๗๙๘/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๗๕๕/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๑๕๔๙/๕๙ [๑๔/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๘๙๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๗๐๙/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]
๒๐๖๙๗/๕๙ [๐๗/๐๖/๒๕๕๙]

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

ฉบับ
๓๑
๓๑
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีจานวน ๓๖ ฉบับ จาแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวม

๘๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปช.
ศร.
ศย.
สม.
สว.
ตช.
คตร.
สคช.
สวพส.
สลธ.คสช.

ชื่อเต็ม
สานักงาน คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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