คำนำ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทางานต่าง ๆ ที่น ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคานึงถึงวิธีการและกลไกอื่น ๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจัดทาเป็น CD
สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จานวนครั้งการประชุม จานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สาหรับ ๕ กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การปรับโครงสร้าง
และอัตรากาลังส่วนราชการในภาพรวมทั้งระบบ การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) และมาตรการรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เป็นต้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และการปฏิบัติราชการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th ด้วย

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี
พฤษภำคม ๒๕๖๐

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า
๑

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
๑๕๔๗๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
๑๕๑๖๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๑๕๓/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๒
๒
๓

๑๖๘๘๓/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๓

๑๖๙๘๗/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๔

๑๗๖๒๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๖๕๗/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๔
๕

๑๗๖๘๑/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๕

ขอความเห็น ชอบในการจัด ทาบัน ทึก ข้อ ตกลงระหว่า งกระทรวงกลาโหม ๑๖๑๔๖/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
กับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร

๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๐
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
กับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร กระทรวงความมั่นคงแห่ งมาตุภูมิ
สหรั ฐ อเมริ ก า (ร่ างบั น ทึ ก ความเข้ าใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมข้ามชาติ)
ขออนุ มัติก ารจั ดท าและการลงนามในบั น ทึ กความเข้าใจระหว่างส านั กงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Memorandum of Understanding between the Office
of the National Security Council of the Kingdom of Thailand and
the Executive office of the Security Council of the Russian Federation)
ร่างพระราชกาหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชกาหนดการเดินเรือ พ.ศ. ....
กรอบการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้ว ย
การโอนตัว ผู้ต้อ งคาพิพ ากษาและความร่ว มมือ ในการบัง คับ ให้เป็น ไปตาม
คาพิพ ากษาคดีอ าญา และสนธิสัญ ญาว่าด้ว ยความช่ว ยเหลือซึ่งกัน และกัน
ในเรื่องทางอาญา
ขออนุ มั ติ การลงนามในแถลงการณ์ ร่ วมว่ าด้ วยความร่วมมื อด้ านการป้ องกั น
ยับยั้ง และขจัดการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร
ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ

-๒ขอความเห็ นชอบในการจัดทาขอบเขตข้อกาหนดว่าด้วยการจั ดตั้งคณะท างาน ๑๖๒๕๐/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย
ขอความเห็ น ชอบในการจั ดท าบั นทึ กความเข้ าใจเกี่ ยวกั บกลุ่ มผู้ ใช้ เครื่ องบิ น ๑๘๔๘๘/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
Gripen ฉบับใหม่

๖
๗

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
สั ญ ญาความตกลงทวิภ าคี ว่าด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นเงิน ตรา (Bilateral Swap
Arrangement) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
ขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีของการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของ
บันทึกความเข้าใจโตเกียวและปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะ
รัฐเจ้าของท่า
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง
และพิ ทักษ์เขตแดนแห่ งเครื อรัฐออสเตรเลี ย (ร่างบันทึ กความเข้าใจว่าด้ว ย
การเปิดเผยและการใช้ข้อมูล)
รายงานการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
ครั้งที่ ๑๐
ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมา และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้า
ชายแดน ณ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๕ และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ไทยกับสหรัฐ (TIFA JC)
สรุ ปผลการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจา
การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล
ครั้งที่ ๒
ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์สาหรับการประชุม Belt and Road Forum
for International Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุม Belt and Road Forum for International
Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ
การส่ งมอบศาลาไทยที่ กรมส่ งเสริม การเกษตรจัดสร้างในโครงการร่ว มงาน
International Horticultural Exposition : EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี
ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
การเยือนซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
การเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project)
ของ OECD ในฐานะ Associate Country ภายใต้ Inclusive Framework
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๘

๑๕๕๐๖/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๘

๑๕๙๖๗/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๙

๑๕๙๒๓/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
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๑๐

๑๖๑๓๘/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
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๑๖๒๑๘/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๑๑

๑๖๒๔๗/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
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๑๖๗๗๑/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๒

๑๖๘๒๘/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๓

๑๖๗๘๓/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๘๘๙/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๓
๑๓

-๓ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๐
การต่ออายุความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre : AJC)
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
ของซีมีโอที่ประเทศไทย
การบริจาคข้าวให้รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก
การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Global Platform for Disaster Risk
Reduction ครั้งที่ ๕
ขออนุมัติร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยติ ม อร์ –เลสเตว่าด้ ว ยการยกเว้น การตรวจลงตรา
สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
การขอความเห็ น ชอบกรอบการเจรจาสาหรับการจัดทาประมวลการปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ
ประจาปี ๒๕๖๐
รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมการฉลองความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ไทย-ญี่ ปุ่ น
ครบรอบ ๑๓๐ ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น
สรุปการเยือนสาธารณรัฐฟิลิป ปินส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
การรายงานผลความคืบหน้าการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๓
ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ไทย-นิวซีแลนด์
การสมัครเข้ารั บ ตาแหน่ งสมาชิกประจ าในคณะประศาสน์การ (Governing
Body : GB) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ วาระระหว่างปี ๒๕๖๐ ถึง
ปี ๒๕๖๓
ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ....
และคาประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
(Madrid Protocol)
ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาวของรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

๑๖๙๔๗/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๙๙๘/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๘๓๔/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๓
๑๔
๑๔

๑๖๘๖๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๙๐๗/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๕
๑๕

๑๖๘๑๔/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๖

๑๖๘๑๗/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๖

ว ๒๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๖๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๖๔๑/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๑๗
๑๘
๑๙

๑๗๓๗๐/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๑๙

๑๗๓๖๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๒๐

๑๗๖๔๐/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๒๐

๑๗๗๗๗/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๒๐

๑๗๘๑๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๒๑

๑๗๖๗๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๒๑

๑๗๕๔๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๒๒

๑๘๒๕๙/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๒

๑๘๓๕๒/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
๑๘๕๐๗/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๒
๒๓

-๔๑๘๔๕๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๓

๑๘๔๙๒/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๔

๑๘๕๔๘/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๔

๑๘๖๕๘/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๔

๑๘๔๖๘/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๕

๑๘๔๘๔/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๕

๑๘๔๖๒/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๖

๑๘๖๑๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๖

๑๘๔๗๓/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๒๗

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบรายการ ๑๕๑๘๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
แสดงการส่ ง เงิ น สมทบและการน าส่ งเงิ น สมทบผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e- Payment) พ.ศ. ....
ว ๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๙

ร่างบั นทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่ ง
ประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล
การจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณู ร ะหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)
เกี่ย วกับ การเป็น เจ้าภาพจัดกิจ กรรมของทบวงการฯ ในราชอาณาจักรไทย
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand
and IAEA concerning the Hosting of IAEA Activities in the Kingdom
of Thailand)
การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐเยเมน
การจัดทาสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับยูเครนว่าด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางกฎหมายในเรื่องทางอาญา
ท่ าที ไทยและแถลงข่ าวร่ วมส าหรั บการประชุ มคณะกรรมาธิ การร่ วมระดั บสู ง
ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓
ร่ างบั นทึ กความร่ วมมื อด้ านการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ในภาคอุ ตสาหกรรม
ของไทยและอนุ ภู มิ ภาคลุ่ มน้ าโขงระหว่างกระทรวงการต่ างประเทศญี่ ปุ่ นกั บ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่ งราชอาณาจั กรไทย และกระทรวงที่ ดิ น โครงสร้ างพื้ นฐาน การขนส่ ง และ
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
ขออนุ มั ติ ก ารจั ด ท าและลงนามร่ างบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผูท้ เี่ ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

๒๙

-๕ว ๒๔๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๔๘๓/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๓๐
๓๑
๓๒

๑๖๖๗๑/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๓๒

ว ๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ๑๖๖๘๓/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
ประจาปี ๒๕๕๙

๓๓
๓๔

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วย
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑)
สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และประมาณการไตรมาส ๑
ปี ๒๕๖๐

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้ า เมื อ ง การทารุ ณ กรรมต่ อ แรงงานข้ า มชาติ
การท่อ งเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
สรุปผลการดาเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔)
ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน
ขออนุมัติจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ สสค. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครึ่งปีแรก
รายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูป
ทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย ระยะที่ ๓

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน

๑๕๓๓๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๓๔

๑๖๒๕๔/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๓๔

๑๖๔๕๔/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๕๑๖/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๓๕
๓๖

๑๖๙๖๕/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๓๖๒/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๘๔๔๙/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

๑๘๗๗๑/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๓๙

-๖๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ว ๒๑๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๖๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
๑๕๙๒๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๔๑
๔๒
๔๒

๑๘๒๐๒/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๔๓

๑๕๖๖๔/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการอุ ดหนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานส าหรั บนั กเรียน ๑๖๔๗๒/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

๔๓
๔๔

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ขอให้ พิ จารณาน าเรื่ องเข้ าที่ ป ระชุ มคณะรั ฐมนตรี (ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ)

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
ว ๒๑๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ป ๑
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ๑๕๙๒๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ทจ ๑

๔๔
๔๕

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๑๕๘๘๙/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
๒๕๖๔)

๔๖

-๗๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานผลการดาเนิ น งานตามข้ อสั่ งการนายกรัฐ มนตรี เรื่อง การเผยแพร่ ๑๗๓๘๐/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

๔๖

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๖๖๗๔/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๑๖๘๔๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๙ ฉบับ
ว ๒๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๘
๔๘
๔๙

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และ
ปั ญ หาด้ านการแพทย์ และจริ ยธรรมของการอุ้ มบุ ญ
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
ร่างยุ ทธศาสตร์การป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ๑๖๘๖๘/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ๑๗๖๘๘/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....

๕๑

๕๑

๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิจั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๕๒

-๘๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
ว ๒๑๘/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๕๔

ว ๒๕๑/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๕๔

๑๖๑๑๑/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๒๘/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๕๔
๕๕
๕๕

๑๖๙๖๓/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๕๖

ว ๒๖๗/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๕๖

๑๘๒๒๓/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๕๗

สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ๑๗๗๖๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

๕๗

การขยายระยะเวลาก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขยายระยะเวลาก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม

๑๕๕๖๑/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๕๘

๑๖๒๗๙/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๕๘

ว ๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๔๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๓๖๗/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๕๙
๕๙
๖๐

๑๗๗๕๐/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๖๐

การจัดทาและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO ๑๕๕๒๔/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ ๔ ระหว่างรัฐบาลไทยและ
องค์การการท่องเที่ยวโลก

๖๑

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม
ขอขยายระยะเวลาการดาเนิ น โครงการปรั บ เปลี่ ยนการปลู กข้าวไปปลูกพื ช
ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอให้ พิ จารณาน าเรื่องเข้าที่ ป ระชุมคณะรัฐ มนตรี (คาสั่งหั ว หน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)
ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

-๙๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าบาดาลเพื่ อ การเกษตร ๑๖๐๙๗/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
ว ๒๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ว ๒๖๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖๒
๖๒
๖๓

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๑๖๑๐๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๒๗๓/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๘๒๓/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๕๑๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๖๔
๖๔
๖๕
๖๕

ว ๒๑๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
๑๖๓๙๘/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๖๕
๖๖

๑๘๘๕๗/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๖๗

๑๘๙๘๙/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๖๗

ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๑๕๔๗๓/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
๒๕๖๑ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๖๘

ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการคัดเลื อกเอกชน และร่างสั ญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู
ช่ วงแคราย-มี นบุ รี และโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลื อง ช่ วงลาดพร้าว-ส าโรง
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผลการคัดเลื อกเอกชน และร่างสั ญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู
ช่ วงแคราย-มี นบุ รี และโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลื อง ช่ วงลาดพร้าว-ส าโรง
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การระดมทุ น ผ่ านกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทย
(Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้ า นการเกษตร ปรับ โครงสร้างการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

- ๑๐ ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณ ภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน ๑๖๘๕๑/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
ขนาดเล็กทั่วประเทศ
การขอขยายระยะเวลาด าเนิ นงานตามมาตรการกระตุ้ นการลงทุ นขนาดเล็ ก ๑๖๘๒๔/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
ทั่วประเทศ

๖๙
๖๙

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๑๖๔๓๑/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๗๐

๑๕๙๒๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๗๐

๑๖๕๐๒/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๗๑

ว ๒๔๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๑๐๐/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๗๑
๗๒

๑๕๔๔๘/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
๑๕๘๖๙/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๓๙๗/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๗๓
๗๓
๗๔

สรุปผลการดาเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน ๑๕๒๘๗/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๕

ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....)
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอดาเนินงาน
โครงการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพิ่มเติม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการด าเนิ น การโครงการยกระดั บ โครงสร้ างพื้ นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

- ๑๑ ท่าทีไทยและการลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint ๑๘๖๐๑/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
Trade Committee: JTC) ระหว่างไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ๑๗๗๖๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

๗๖
๗๗

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพั ฒนาความเชื่อมโยงด้ านการขนส่ งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน
ขอให้ พิ จารณาน าเรื่ องเข้ าที่ ป ระชุ มคณะรั ฐมนตรี (ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษา ๑๘๒๐๒/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
ความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ)

๗๘

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
ขออนุ มั ติการจั ดท าและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ ๑๗๕๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
เทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐ
อินเดีย

๗๙

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
ว ๒๑๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอให้ พิ จารณาน าเรื่ องเข้ าที่ ป ระชุ มคณะรั ฐมนตรี (ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษา ๑๘๒๐๒/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
ความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ)

๗๙
๘๐

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ๑๖๑๗๑/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๘๑

- ๑๒ และนวัตกรรม สาหรับ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
สรุปผลการจัดงานประชุมวิช าการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบ ๑๘๑๗๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
ขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ ๓ (The 3rd RISE 2017)

๘๑

๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม
ขออนุมัติแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๑๗๐๐๕/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๒๕๖๔)
ว ๒๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ว ๒๖๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘๒
๘๓
๘๔

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ท่ า ที ไ ทยในการประชุ ม United Nations Conference to Support the ๑๘๔๔๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
Implementation of Sustainable Development Goal 14

๘๖

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
ว ๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอยกเว้ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ๑๗๗๐๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ป่าชายเลน ในท้องที่ อาเภอท่าศาลา อาเภอเมือง และอาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล ๑๘ จังหวัด

๘๖
๘๗

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๖๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๘๘
๘๙

- ๑๓ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี สาหรับความร่วมมือ ๑๖๕๒๓/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
โครงการพัฒนาลุ่มน้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย
๑๗๐๒๐/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๐ ของการประปาส่วนภูมิภาค

๘๙
๙๐

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
(ร่าง) แผนที่นาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓
(Thailand's Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation
2021-2030)

ว ๒๔๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๖๖/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๗๗๑/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๗๘๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๙๐
๙๑
๙๒
๙๒

ว ๒๑๙/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๕๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๓๘๘/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
๑๘๒๒๑/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๙๔
๙๕
๙๖
๙๖

๑๕๒๙๓/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
๑๕๕๕๐/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๙๖
๙๗

๑๕๓๒๑/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๙๗

๑๖๑๙๘/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๗๐๑/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๙๘
๙๘

๑๗๗๔๓/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๙๙

ว ๒๓๕/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
ว ๒๔๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๙๙
๑๐๐

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การตั้ งคณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ....
ร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การเพิ่ม อัต ราข้า ราชการตั้ง ใหม่ข องสานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
(พยาบาลวิชาชีพ)
การเพิ่ม อัต ราข้า ราชการตั้ง ใหม่ข องสานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
(ตาแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

- ๑๔ ๑๖๙๙๑/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๑

๑๗๑๑๕/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]
๑๗๘๐๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๑
๑๐๒

๑๗๗๒๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๒

๑๗๗๖๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๒

๑๘๓๔๙/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
๑๘๖๔๙/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๓
๑๐๓

๑๕๖๘๑/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ๑๕๒๐๒/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๑๐๔

การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังส่วนราชการในภาพรวมทั้งระบบ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ....
ร่ างระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยการเบิ กเงิน ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร
ของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ....
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้ม าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครัฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิรูปประเทศ

- ๑๕ การด าเนิ น การเกี่ย วกับ ข้อ เสนอแนะเพื่ อการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป ประเทศ ๑๘๖๖๔/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๐๕

การด้าเนินการตามค้าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ ว(ล) ๑๖๑๐๒/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
แห่งชาติ ในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดาเนินการ

๑๐๕

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ขอให้ พิ จารณาน าเรื่องเข้าที่ ป ระชุมคณะรัฐ มนตรี (คาสั่งหั ว หน้าคณะรักษา ๑๗๓๖๗/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
ความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)

๑๐๖

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ๑๕๘๗๒/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]
แห่งชาติ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน ๑๗๕๖๔/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]
จานวน ๘ แห่ง

๑๐๗
๑๐๗

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๗ ฉบับ
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....)
ร่างระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ว ยการรัก ษาความปลอดภั ยแห่ งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ....

๑๕๕๑๕/๖๐ [๐๒/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๗

๑๖๔๓๑/๖๐ [๐๙/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๘

๑๖๗๘๙/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๙

๑๘๒๕๓/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๙

ว ๒๔๒/๖๐ [๑๖/๐๕/๒๕๖๐]

๑๐๙

๑๑.๒ เพิ่ม ศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ

- ๑๖ ๑๑.๔ น้ า เท ค โน โล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะค วาม รู ้ ท าง
นิติ วิทยาศาสตร์ม าใช้เพื่ อเร่งรัด การด้า เนินคดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ร่างกฎกระทรวงกาหนดบุคคลอื่นที่ได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. ....

๑๗๘๐๙/๖๐ [๒๓/๐๕/๒๕๖๐]

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

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนีจะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านัน 

๑๑๐

- ๑๗ -

สารบัญ
ภาคผนวก : ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมกำรประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทของวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมลักษณะของกำรเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมำย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและด้ำนหลักกำรพัฒนำ
๗.๑ จำแนกตำมนโยบำยแต่ละข้อ
๗.๒ จำแนกตำมด้ำนหลักกำรพัฒนำ
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมพื้นที่ที่ดำเนินกำร
๙. คณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
๑๑. กฎหมำยประเภทต่ำง ๆ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ตำรำงอักษรย่อ

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๕

๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

นโยบายที่
๑
การปกป้ องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
การประมงแห่งชาติในคราวการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ (๑) ผลการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (๒) ผลการดาเนินการแก้ไขกฎหมาย (๓) ร่างนโยบายการพัฒนาการประมง และ (๔) ปริมาณ
สัตว์น้าสูงสุดที่อนุญาตให้ทาการประมงได้ สาหรับปี ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดทาร่างนโยบายการพัฒนาการประมงของไทย
ต้องให้ความสาคัญกับการรักษาความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ
การปรับระบบการทาประมงในน่านน้าไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาประมงนอกน่านน้า โดยภาครัฐควรให้การดูแลการปรับเปลี่ยน
อาชีพให้กับเกษตรกรชาวประมงไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและอาชีพอื่น ๆ ได้อย่างมั่นคง และดูแลให้กา รทาประมงในน่านน้า
ที่ยังคงอยู่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ประมง
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บ ริโภค รวมทั้งลาดับความสาคัญ ในการดาเนิ นงานและจัดทาเป็น แผนปฏิ บัติการ
เพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs : CND)
สมัยที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จเข้าร่วมการประชุมฯ และทรงเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม
พิเศษ (นิทรรศการ) ของรัฐบาลไทย เพื่อนาเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย โดยได้มีพระราชดารัส
ในพิธีเปิดฯ มีสาระสาคัญกล่าวถึงเวลากว่า ๗๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว
เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น เนื่องจากทรงเห็นสภาพปัญหาความเป็นอยู่และการขาดโอกาสของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งถือได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาทางเลือกของไทย ซึ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม และเน้นคนเป็นศูนย์กลาง จนประสบความสาเร็จ
อีกทั้งสหประชาชาติได้รับรองแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ที่ประเทศไทยผลักดัน จนเป็นต้นแบบ
ที่ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ นาไปปฏิบัติเพื่อลดอุปทานยาเสพติดโลกอย่างยั่งยืน
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ได้แก่ การแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ตามอนุสัญ ญาสหประชาชาติ การเทิด พระเกีย รติแ ละถวายเป็น พระราชสดุดีแ ด่พ ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกพืชเสพติด การนาเสนอ
ความคืบหน้าในการดาเนินการปฏิรูปนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง นอกจากนี้ ได้ร่วมการหารือทวิภาคีกับผู้บัญชาการงานยาเสพติดแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
หัวหน้าคณะผู้แทนเยอรมนี เช่น การชื่น ชมความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางเลือกที่ดาเนินการร่วมกับ รัฐบาลไทยมาอย่าง
ยาวนาน โดยปัจจุบันดาเนินงานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายเยอรมนีให้ความสนใจในการปรับปรุงกฎหมาย
และนโยบายยาเสพติดของไทย รวมทั้งประเด็นการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เป็นต้น
๓. การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนไทยจากหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทย การร่วมพิจารณาร่างข้อมติ จานวน
๑๐ ฉบับ และร่างข้อตัดสินใจ จานวน ๒ ฉบับ รวมทั้งการพิจารณาควบคุมสารระหว่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น ๑๒ ชนิด
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๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัย
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินการในพื้นที่เป้าหมายรวม ๘๑,๙๐๕ หมู่บ้าน/ชุมชน สรุปผลการดาเนินงาน อาทิ (๑) การบริหารจัดการ
ได้แก่ จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดครบทั้ง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมทั้งจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการประจาตาบลรวมทั้งสิ้น ๔,๓๔๕ ชุด (๒) การปราบปรามยาเสพติด เช่น จับกุมคดียาเสพติด ๒๔๑,๘๘๗ คดี ผู้ต้องหา
๒๖๖,๘๙๑ คน (๓) การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เช่น จัดตั้งศูนย์คัดกรองในทุกอาเภอ และจัดตั้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. รวมทั้งสิ้น ๙๘๙ แห่ง และการป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา
กลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนักศึกษา รวมทั้งกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น มีการผลิตสื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดและจัดส่งให้ครูผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เป็นต้น
๒. สานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้สารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดยาเสพติดและความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของรัฐบาลในการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ๗๖ จังหวัด
และ กทม. โดยเปรียบเทียบระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙ (ก่อนแผนประชารัฐร่วมใจฯ) กับระหว่างเดือนเมษายนกันยายน ๒๕๕๙ (ช่วงแผนประชารัฐร่วมใจฯ) สรุปผลได้ว่า (๑) การแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงร้อยละ ๒.๑
(๒) ผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงร้อยละ ๒.๖ (๓) ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงร้อยละ ๒.๑ (๔) การแพร่
ระบาดในโรงเรียน/สถานศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๔ (๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐสนับสนุนและกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ลดลง
ร้อยละ ๕.๑ และ (๖) ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับมาก-มากที่สุด
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม กับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา (ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีเนื้อหา
รายละเอียดและวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสร้างความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างสองฝ่าย และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนในทางคดี
๑.๒ ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นว่า
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น หากมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรชี้แจงและทาความเข้าใจ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรต้องมีการทา
ความเข้าใจอย่างเคร่งครัดในการเข้าถึงและการรักษาข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน รวมถึงการตั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูล ทั้งภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของข้อตกลง
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้ง ให้ชี้แ จงเหตุผ ลและประโยชน์ที่ป ระเทศไทยได้รับ จากการปรับเปลี่ย นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย
และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Memorandum of Understanding between the Office
of the National Security Council of the Kingdom of Thailand and the Executive office of the
Security Council of the Russian Federation)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ การจัด ท าบัน ทึก ความเข้า ใจระหว่า งสานัก งานสภาความมั่น คงแห่ง ชาติแ ห่ง ราชอาณาจัก รไทย
และส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย (Memorandum of Understanding between the Office of the
National Security Council of the Kingdom of Thailand and the Executive office of the Security Council of the
Russian Federation) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการทางานของคู่ภาคีในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับความมั่นคงระดับชาติ ความมั่นคงระดับภูมิภาค และความมั่นคงระหว่างประเทศ
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการสภาความมั่นแห่งชาติเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้สานัก งานสภาความมั่น คงแห่งชาติได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติก ารตามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกาหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชกาหนดการเดินเรือ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกาหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชกาหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐเจ้าของธง (Flag State Jurisdiction) กาหนดบทบัญญัติเรื่องการกากับดูแลกองเรือไทย
ระบบทะเบียนเรือไทย การจดทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย การตรวจสภาพเรือไทย การจัดการความปลอดภัยและ
การรักษาความปลอดภัยของเรือและอุปกรณ์ประจาเรือ การจดทะเบียนจานองและบุริมสิทธิเหนือเรือไทย การจานองเรือที่อยู่ระหว่าง
การต่อ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเรือไทย รวมถึงคนประจาเรือและการจัดคนเข้าทาการในเรือ และปรับปรุงโครงสร้าง
ของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐชายฝั่ง (Coastal State Jurisdiction) และรัฐเมืองท่า (Port State Jurisdiction) ให้มีความทันสมัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่า
ในการตราพระราชกาหนดฯ ควรพิจารณาและคานึงถึงความสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป และการรองรับ
พันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีแล้วและที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคตอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันหรือลดโอกาส
ในการถูกบ่งชี้ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินข้างต้นได้ ไปประกอบการพิจารณา และให้พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
ในการตรากฎหมายด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมประมง เป็นต้น อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดาเนินการตามพระราชกาหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการบังคับใช้พระราชกาหนดฯ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญ ญั ติเรือไทย พุ ทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติการเดินเรือ ในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (๗ มีนาคม ๒๕๖๐) ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง กรอบการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคาพิพากษาและความร่วมมือ
ในการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาคดีอาญา และสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการกรอบการเจรจาสนธิสัญญา ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
(๒) สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคาพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาคดีอาญา (สนธิสัญญา
ว่าด้วยการโอนตัวนักโทษ) และ (๓) สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้แทน
ของฝ่ายไทยได้มีกรอบท่าทีในการเจรจาจัดทาสนธิสัญญาดังกล่าวกับประเทศหรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และกระบวนการในการดาเนินการที่แน่นอนและไม่ขัดกับหลักของกฎหมายภายในประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
รับความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการกาหนดกรอบการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง
ทางอาญา เรื่อง ขอบเขตความร่วมมือในเรื่องทางอาญา ควรครอบคลุมประเภทของความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือในการคืนทรัพย์สินที่ริบและเงินที่ศาลมีคาพิพากษาให้ชาระแทนการริบทรัพย์สินตามมาตรา ๓๕/๒
เนื่องจากพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕/๒ กาหนดเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องดังกล่าวไว้เฉพาะในกรณีที่มีสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศผู้ร้องขอเท่านั้น ดังนั้น หากการเจรจาสนธิสัญญา
ดังกล่าวในอนาคตจะสามารถพูดคุยถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคืนทรัพย์ตามมาตรา ๓๕/๒ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศไทยและประเทศคู่เจรจา ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. อนุมัติให้คณะผู้แทนฝ่ายไทยสามารถใช้กรอบการเจรจาสนธิสัญญาทั้ง ๓ ประเภท ในการกาหนดท่าทีในการเจรจา
กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งในกรอบพหุภาคี โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
จัดทาสนธิสัญญาทั้ง ๓ ฉบับ และนาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๓. สาหรับการขออนุมัติองค์ประกอบของคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการเจรจาสนธิสัญญาทั้ง ๓ ประเภท นั้น ให้กระทรวง
การต่างประเทศดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัตใิ ห้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาสนธิสัญญาทั้ง ๓ ประเภท ที่ไทยได้มีการจัดทา
กับประเทศต่าง ๆ ไปแล้ว การส่ งผู้ร้ายข้ามแดน/การโอนตัวนักโทษที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าวของ
ทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่แต่ละฝ่ายไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดน/โอนตัวนักโทษให้แก่กันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่
ประเทศคู่ภาคีมิได้ดาเนินการตามที่ประเทศไทยร้องขอ และให้นาข้อมูลดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร
ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัด
การทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดรายละเอียดและแนวทางในการดาเนินความร่วมมือ
ด้านการต่อต้านการทาประมงผิดกฎหมาย การดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง การคงสถานะความเป็น
รัฐเจ้าของตลาดและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่ถูกกฎหมาย โดยจะมีการลงนามในร่างแถลงการณ์ฯ ระหว่าง
การเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนทางทหาร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นว่าด้วย
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร (Memorandum of Arrangement between the Ministry of Defence of the
Kingdom of Thailand and the Ministry of Defense of Japan on Cooperation and Exchanges in the Field of Defense)
มีสาระสาคัญเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทหาร การแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความสนใจร่วมกัน เช่น ความมั่นคง
ทางทะเล ความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร การฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทยกับกองกาลังป้องกันตนเองญี่ปุ่ น
รวมทั้งการฝึกร่วมในระดับพหุภาคี (การฝึกคอบร้าโกลด์) โดยมีกาหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในช่วงเวลาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็ นชอบในการจัดท าขอบเขตข้อกาหนดว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานความร่วมมื อทางทหารระหว่าง
กองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาขอบเขตข้อกาหนดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทางานความร่วมมือทางทหารระหว่าง
กองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย [Terms of Reference (TOR) for Army to Army Talks between the Royal Thai Army
and the Malaysian Army] เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและแนวทางในการจัดการประชุมคณะทางานความร่วมมือทางทหาร
ระหว่างกองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีในการหารือและกาหนดแผนงานความร่วมมือทางทหาร
ในระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศ ซึ่งขอบเขตความร่วมมือจะครอบคลุมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การแลกเปลี่ยนแนวคิด
ในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับหน่วยและกาลังพล ความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาทางทหาร
การฝึกผสม และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยคาดว่าจะมีการลงนามในร่างขอบเขตข้อกาหนดฯ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซียเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
๑.๒ ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
๒. หากมีค วามจาเป็นต้องปรับ เปลี่ยนขอบเขตข้อ กาหนดฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ขัดกับ หลัก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผ ลและประโยชน์ที่ ป ระเทศไทยได้รับจากการปรับ เปลี่ยนดังกล่าวตามหลั กเกณฑ์ ของมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทาบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้เครื่องบิน Gripen ฉบับใหม่
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้เครื่องบิน Gripen ฉบับใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งานเครื่องบิน Gripen และระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในทางยุทธศาสตร์และทางเทคนิค โดยการนาบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปี ๒๕๕๓ มาปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับผลการประชุมระดับผู้บัญชาการทหารอากาศของกลุ่มผู้ใช้เครื่องบิน Gripen (Gripen User’s Group
Air Chief Conference 2016) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งมีมติให้รับกองทัพอากาศ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเข้าเป็นสมาชิก รวมทั้งปรับแก้ไขข้อความบางส่วนให้มีความถูกต้องเหมาะสม
๑.๒ ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม
(Full Powers) ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรแก้ไขชื่อของประเทศบราซิลที่ปรากฏ
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้เป็นชื่อทางการที่ถูกต้องคือ Federative Republic of Brazil (สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล) และเห็นว่า
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการดาเนินการลงนาม แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ
ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Arrangement) ระหว่างธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการจัดทาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Arrangement : BSA)
ที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะลงนามกับกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
กลไกทางการเงินในการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีที่ประสบปัญหาดุลการชาระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และ
เป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือด้านการเงินที่ได้รับจากความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation : CMM) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในจดหมายรับทราบข้อผูกพัน (Letter of
Acknowledgement : LOA) เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยขอรับความช่วยเหลือในแต่ละครั้ง ซึ่งรัฐบาลไทยขอยืนยันว่า (๑) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากและเป็นอิสระจากรัฐบาล (๒) รัฐบาลตระหนักถึงพันธกรณีที่ ธปท. มีภายใต้
ความตกลงฉบับนี้ รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขของความตกลง BSA และ (๓) รัฐบาลจะดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นและเหมาะสม
เพื่ออานวยความสะดวก (Facilitate) แก่ ธปท. ให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินทั้งหมดภายใต้ความตกลง BSA ทั้งนี้ จดหมาย
ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการค้าประกันภาระผูกพันของ ธปท. โดยรัฐบาลไทย

๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีของการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและปารีส
ว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีของการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและ
ปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า มีสาระสาคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม
การประชุมฯ ว่าจะร่วมมือกันดาเนินการเพื่อมุ่งสู่การปกป้องการขนส่งทางทะเลอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน โดยจะมีการลงนาม
ร่างปฏิญญาร่วมฯ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศแคนาดา
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ลงนามให้การรับรองร่างปฏิญญาร่วมฯ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้งจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการตรวจและควบคุมเรือไทยและต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในและระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนปฏิญญาร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนแห่งเครือรัฐ
ออสเตรเลีย (ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลระหว่างกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (Department of Special Investigation : DSI) แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกัน
เขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงในการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลระหว่างกัน เช่น เทคนิค
การสืบสวนสอบสวน วิธีการและแนวโน้มของการกระทาผิด การละเมิดกฎหมายยาเสพติด พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น และให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ
มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของหลายหน่วยงาน เช่น กรมศุลกากร สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น หากมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรชี้แจงและทาความเข้าใจ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการทบทวนและ
ปรับแก้ไขคาแปลร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น เนื่องจากต้น ฉบับคาแปลภาษาไทยบางข้อความยังมี
ความคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญ โดยควรทบทวนคาแปลและเจตนารมณ์ของร่างบันทึกความเข้ าใจฯ ของไทยเป็นเบื้องต้นก่อน
หากมีความชัดเจนแล้ว อาจทาความเข้าใจกับฝ่ายออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งให้มีความเห็นในประเด็นดังกล่าวตรงกัน ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถนุ ายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
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๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมด้านการขนส่งที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิ ภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๐
th
[10 Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia] ระหว่ า งวั น ที่ ๑๔-๑๖ มี น าคม ๒๕๖๐
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านคมนาคม หน่วยงานด้านการขนส่ง การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิก และผู้แทนจากองค์การ
ระหว่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ ประเทศไทยได้นาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ความสอดคล้ องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาการขนส่งของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี
กับแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในด้านการพัฒนาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สะอาด และปลอดภัย โดย
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคการขนส่งเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน และแผนพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตามแนวทางของปฏิญญากรุงเทพ ๒๐๒๐ ว่าประเทศไทยได้
กาหนดให้มีแผนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๒๐-๒๒ ผ่านการดาเนินการ (๑) การหลีกเลี่ยง (Avoid) การเดินทาง
ที่ไกลเกินความจาเป็นและลดระยะทางในการเดินทาง (๒) เปลี่ยนรูปแบบ (Shift) ของการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ยั่งยืน (๓) ปรับปรุง
(Improve) มาตรฐานต่าง ๆ ของภาคการขนส่งทางถนน โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และ (๔) เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิต
และสุขภาพในภาคการขนส่ง
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) พร้อมคณะได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
โยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว (นาย Bounchanh Sinthavong) โดยนาย Bounchanh ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงคมนาคม
และสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ที่ให้ ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวแก่ประชาชนของ
ทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในระดับอนุภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมา
และการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วางแผนและการคลังเมียนมา และผลการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการค้าชายแดน Tak SEZ Fair 2017 ณ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง
เมียนมา ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรระหว่างกัน ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยผลักดันการใช้เงินบาทเงินจ๊าด และการดาเนินพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection : SSI) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งไทย
และเมียนมา และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D) รวมทั้งได้ติดตาม
ความคืบหน้าการดาเนินการด้านบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ที่รองรับการบริการแก่ประชาชนไทย
และเมียนมา
๒. การประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๑ โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและขจัดปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา
ในหลายประเด็น เช่น การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (บาท-จ๊าด) ในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น และจะมีการประชุมครั้งต่อไป
ในปี ๒๕๖๑ ที่เมียนมา
๓. การประชุมสภาธุรกิจไทย-เมียนมา มีผลการประชุม เช่น การเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐาน (สะพานข้ามแม่น้าเมย
แห่งที่ ๒ และการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร) การผลักดันให้แม่สอด-เมียวดีเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษร่วม เป็นต้น
๙

กองบริหารงานสารสนเทศ
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๔. งานมหกรรมการค้าชายแดน Tak SEZ Fair 2017 ณ อ าเภอแม่ สอด จังหวัดตาก กระทรวงพาณิ ชย์จัดขึ้ น
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใน
งานประกอบด้วยสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการเมียนมา คาดว่ามีมูลค่าการซื้อขายภายในงานไม่ต่ากว่า ๓๐ ล้านบาท
และมีผลให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องของผู้ประกอบการและผู้ค้าไทย-เมียนมาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๕ (95th Development
Committee Meeting) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีประเด็นสาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. การประชุมร่วมของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่ า งประเทศ [Joint Meeting of World Bank (WB)-International Monetary Fund (IMF) South East Asia Group]
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการดาเนินงานของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา
๒. การประชุมคณะกรรมการพั ฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๕ (95th Development Committee Meeting)
มีการหารือใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความคืบหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒๐๓๐ SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งกาหนดให้ธนาคารโลกปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง มีเงินทุนเพียงพอรองรับความต้องการ
ของสมาชิก (๒) รายงานความคืบหน้ าการทบทวนการเพิ่มทุนของธนาคารโลก และ (๓) การสร้างธนาคารโลกที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้น
การใช้นวัตกรรมในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มทุนของธนาคารโลกเพื่อรองรับความต้องการของ
ประเทศสมาชิก
๓. การประชุมอื่น ๆ ได้แก่ (๑) การประชุมกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจนานาชาติ (๒) การหารือกับสภาธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) และ (๓) การหารือกับบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริค (General Electric)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐ (TIFA JC)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย สหรั ฐ อเมริ ก า [Trade and Investment Framework Agreement between the United States and the Kingdom of
Thailand (TIFA) Joint Council : TIFA JC] ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ
ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและความร่วมมือเพื่อขยายการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน และมอบหมายส่วนราชการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ (๑) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามแผนงานร่วม
ด้านทรัพย์ทางปัญญา ไทย-สหรัฐอเมริกา (๒) การปรับสถานะของไทยจากกลุ่มประเทศที่ น่ากังวลลาดับรองในเรื่องการค้างาช้าง
ผิดกฎหมายภายใต้ CITES (๓) การทบทวนสิ ทธิ GSP ไทยตามค าร้อ งของสมาพั น ธ์สหภาพแรงงานสหรัฐอเมริกา (AFL-CIO)
(๔) ความคืบหน้าการปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัยของ WTO ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วย
การค้าบริการ (GATS) (๕) การเปิดตลาดเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์ของไทย (๖) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็กเล็ก (๗) มาตรการฉลากภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๘) การเปิดตลาดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสาร
เร่งเนื้อแดงตกค้างตามมาตรฐาน Codex และ (๙) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเนื้อสัตว์นาเข้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สรุ ป ผลการน าเสนอรายงานประเทศตามพั น ธกรณี ภ ายใต้ ก ติ การะหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ท ธิ พลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทางการเมือง ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการนาเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจา ซึ่งในการนาเสนอรายงานประเทศฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ถามคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายในการดาเนินงานตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิ ทธิ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐
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ทางการเมือง โดยภายหลังจากนาเสนอรายงานประเทศฯ เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ได้ออกเอกสารข้อสังเกต
เชิงสรุป ซึ่งรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับประเทศไทย ทั้งหมด ๑๘ ประเด็น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาไปพัฒนาการดาเนิ นงานในประเทศให้มีความสอดคล้องกับกติกาฯ ต่อไป เช่น (๑) ควรทบทวนมาตรการทั้งหมด
ที่ดาเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (๒) ขอให้รัฐบาลรับรองว่าจะคุ้มครอง
การเลือกปฏิบัติอย่างเต็มที่และรับรองว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ชนพื้นเมืองดั้งเดิม คนไร้รัฐ และผู้อพยพจะไม่ถูก
เลือกปฏิบัติและใช้ความรุนแรง (๓) สนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกภาคส่วน (๔) ควรพิจารณายกเลิกโทษประหาร
ชีวิต แต่หากรัฐบาลจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมาย ขอให้ใช้กับความผิดอาญาที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้น (๕) ควรปล่อยตัวเหยื่อ
ที่ถูกคุมขังตามอาเภอใจ และทบทวนกฎหมายและแนวปฏิบัติ (๖) ควรดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อโอนคดีจากศาลทหารมายัง
ศาลพลเรือน และให้โอกาสในการยื่นอุทธรณ์ (๗) พัฒนาสภาพสถานที่คุมขังเพื่อลดปัญหาคนล้นคุก (๘) ยกเลิกการคุมขังบุคคลที่ใช้
สิทธิในการชุมนุมโดยสงบแต่ไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม และ (๙) เสริมสร้างความพยายาม
ในการลดจานวนคนไร้รัฐ เป็นต้น
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อห่วงกังวล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration on Blue
Economy) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA)
ที่จะพัฒนาและใช้แนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลประโยชน์ของประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยการพัฒนาสาขาที่สาคัญ ได้แก่ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า พลังงานหมุนเวียนทางมหาสมุทร ท่าเรือและการขนส่ง
ทางทะเล ไฮโดรคาร์บอนนอกชายฝั่งและแร่ธาตุใต้ทะเล การทาเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก การท่องเที่ยวทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางทะเล การสังเกตมหาสมุทร การวิจัยและพัฒนา โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาจาการ์ตาฯ ในการประชุมรัฐมนตรีสมาคม
แห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๒ (2nd Blue Economy Ministerial Conference) และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๒ และร่วมรับรองปฏิญญาจาการ์ตาฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาจาการ์ตาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นว่า หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตัง้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็ น ชอบร่ า งเอกสารผลลั พ ธ์ ส าหรั บ การป ระชุ ม Belt and Road Forum for International
Cooperation ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบร่างเอกสาร Initiative on Promoting Unimpeded Trade Cooperation along the Belt
and Road ซึ่งเป็นผลลัพธ์การประชุมห้องย่อยด้านความเชื่อมโยงทางการค้าสาหรับการประชุม Belt and Road Forum for
International Cooperation (BRF) เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน โดยร่างเอกสารฯ เป็นการแสดงเจตจานงระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศอื่น ๆ ตามแนวคิดการพัฒนา
๑๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เศรษฐกิจตามแนวยุทธศาสตร์ One Belt One Road (OBOR) ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนตามแนวเส้นทาง OBOR
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองเอกสารฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ
ที่เป็นผลจากการประชุมฯ (หากมี)
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้ก ระทรวงพาณิชย์ได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรั บรองเอกสารผลลั พธ์ ในการประชุ ม Belt and Road Forum for International Cooperation ณ กรุ งปั กกิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Appeal for Stronger People-to-People Connectivity
along the Belt and Road ที่จะมีการรับรองในการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการรับรองเอกสารผลลัพธ์ฯ เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของประเทศไทยในการเข้าสู่กระแสการพัฒนาความร่วมมือในกรอบ Belt and Road Initiative ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม รวมทั้งสามารถ
สนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาตามแนวนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองให้ความเห็นชอบ
เอกสารผลลัพธ์ฯ
๒. หากมี ค วามจาเป็ น ต้ องปรับ เปลี่ ยนร่ างเอกสารผลลัพ ธ์ ฯ ในส่วนที่ ไม่ ใช่ส าระส าคั ญ และไม่ ขัด กับ หลัก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้ก ระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีไ ด้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็ นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ (International
Atomic Energy Agency : IAEA) จานวน ๔ รายการ เพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
ทราบ และแจ้ง IAEA ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนของ วัน เวลา หรือ
สถานที่จัดกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และไม่กระทบเนื้อหาสารัตถะสาคัญ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
เกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิจะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การส่งมอบศาลาไทยที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสร้างในโครงการร่วมงาน International Horticultural Exposition :
EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการส่งมอบศาลาไทยที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสร้างในโครงการร่วมงาน International Horticultural
Exposition : EXPO 2016 ณ เมือง Antalya สาธารณรัฐตุรกี ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
และเป็นที่ระลึกความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งควรมีการกาหนดเงื่อนไขการส่งมอบ
ที่ครอบคลุมความสมประโยชน์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศ การเข้าใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน
รัฐบาลไทย ตลอดจนการคงไว้ของสิ่งก่อสร้างต่อไปในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเยือนซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเยือนซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ระหว่างวันที่
๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ซาอุดีอาระเบียเห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลไทยในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์
กับซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์และแต่ละฝ่ายสนใจ ตลอดจนแสวงหาโอกาสการส่งเสริม
ความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การพลังงาน การท่องเที่ยว การประกอบพิธีฮัจย์ ความมั่นคงทางอาหาร การบิน
การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเข้ าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ของ OECD ในฐานะ Associate
Country ภายใต้ Inclusive Framework
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)] ในฐานะ
ประเทศสมาชิก (Associate Country) ภายใต้กรอบความร่วมมือ (Inclusive Framework) เพื่อให้ประเทศไทยมีการดาเนินการ
เพื่อป้องกันการวางแผนเพื่อกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกาไรไปต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม จานวน ๒๐,๐๐๐ ยูโรต่อปี หรือประมาณ
๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของกรมสรรพากร
รวมทั้งให้ทาการศึกษาถึงความรุนแรงของปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของธุรกิจข้ามชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบ
ถึงรายได้ภาษีที่รัฐบาลจะสูญเสียจากการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศดังกล่าวทั้งก่อนและหลังการดาเนินโครงการฯ นอกจากนี้
ในการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ
ด้านของประเทศไทยในอนาคต และหากการเข้าร่วมโครงการฯ มีการระบุถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ให้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ทราบด้วย และความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรมีแผนเตรียมการรองรับการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๐ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค เช่น การดาเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ในการเปิด
เสรีการค้าและการลงทุน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในการจัดทาเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก (Free Trade Area of
the Asia-Pacific : FTAAP) การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีนวัตกรรม
และทั่วถึง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และการส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาหาร โดยจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ระหว่างการประชุม รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่
๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ และการดาเนินการตามร่างแผน
การดาเนินงานของเอเปค ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นร่ า งแถลงการณ์ ฯ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าระส าคั ญ และไม่ ขั ด กั บ หลั ก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๔. เมื่อการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นลง ให้กระทรวงพาณิ ชย์เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาสรุปผลการประชุมดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อประโยชน์
ในการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การต่ออายุความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre : AJC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการต่ออายุความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (The Agreement Establishing the ASEAN Promotion
Centre on Trade, Investment and Tourism) ออกไปอีก ๕ ปี (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) และเห็นชอบ
ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในสมาชิกคณะมนตรีของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น
เป็นผู้แทนในการลงนามให้การรับรองการต่ออายุความตกลงฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการริเริ่มการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่าย เช่น การจัดตั้งโครงการ Creative Industry Village เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น และควรมีการบูรณาการการดาเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์อาเซียนอื่น ๆ เช่น ศูนย์อาเซียน-จีน
และศูนย์อาเซียน-เกาหลี เพื่อรองรับการจัดทาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมทั้งควรพิจารณารูปแบบ
การดาเนินโครงการและกิจกรรมบนหลักการที่เท่าเทียมกันให้มากขึ้น โดยคานึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลต่อทั้ง
ญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) เพื่อเป็นคลังความรู้และศูนย์กลางด้านข้อมูลในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของ
ประเทศในภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการขอรับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับศูนย์ฯ ควรมี
ลักษณะเทียบเคียงกับศูนย์ระดับภูมิภาคซีมีโอที่ประเทศไทยเคยรับเป็นเจ้าภาพแล้วทั้ง ๔ แห่ง และเป็นไปตามข้อบทที่กาหนดอยู่
ในกฎบัตรของซีมีโอ (Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization) ซึ่งไทยลงนามแล้วเมื่อวันที่
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ การจัดตั้งศูนย์ ฯ ควรมีขนาดกะทัดรัดเน้นบทบาทการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ การส่งเสริม
ประสานและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทาแผนแม่บทตามภารกิจและ
หน้าที่ขององค์กรในบริบทของประเทศไทย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี รวมทั้งควรพิจารณาปรับบทบาทภารกิจของ
ศูนย์ฯ ให้มีจุดเน้นอย่างชัดเจน และควรมุ่งในด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกั บปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ รูปแบบการดาเนินงานและประสบการณ์
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การบริจาคข้าวให้รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลชนิดข้าวขาว ๕% ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ปริมาณ
๑,๐๐๐ ตัน บรรจุลงถุงขนาด ๕ กิโลกรัม ให้รัฐ บาลสาธารณรัฐโมซัม บิกบนพื้น ฐานการให้ค วามช่ว ยเหลือ เพื่อมนุษ ยธรรม
(ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว) โดยรัฐบาลโมซัมบิกจะจัดส่งเรือขนสินค้ามารับข้าวที่ท่าเรือ ณ ประเทศไทย
๒. รับทราบการชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปรับปรุงคุณภาพข้า วให้เหมาะสมสาหรับการบริจาค การบรรจุ
ลงถุง และการส่งมอบลงเรือที่รัฐบาลโมซัมบิกจะส่งมารับมอบ โดยชาระเป็นข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล (ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายและบริหารจัดการข้าว) ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกั บ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เหมาะสมสาหรับการบรรจุลงถุงและส่งมอบลงเรือที่รัฐบาลโมซัมบิกจะส่งมารับมอบมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง เห็นควรที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดาเนินการด้วยความประหยัดและไม่ทาให้ทางราชการ
เสียหาย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับผิด ชอบการดาเนินการจัดส่งข้าวให้แก่ฝ่ายโมซัมบิก โดยประสานงานรายละเอีย ด
การดาเนินการดังกล่าวกับกระทรวงการต่างประเทศ
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับฝ่ายโมซัมบิกเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดส่ง เช่น กาหนดเวลา
ในการส่งมอบ ประเภทของเรือที่จะมารับมอบ รูปแบบของการส่งมอบ (แบบตู้คอนเทนเนอร์ หรือแบบเรือใหญ่) และพิธีการส่งมอบข้าว
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับรองเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการลด
ความเสี่ ยงจากภั ย พิ บั ติ (Global Platform for Disaster Risk Reduction) ครั้ งที่ ๕ ประกอบด้ ว ย (๑) Chair’s Summary :
บทสรุปประธาน ซึ่งประเทศเจ้าภาพและสานักยุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (UNISDR) จะรวบรวม
และจัดทาระหว่างการประชุม และ (๒) High-level Communique : แถลงการณ์ของระดับนโยบาย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมี
การรับรองระหว่างการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Leader’s Forum for Disaster Risk Reduction)
เรียกว่า “แถลงการณ์แคนคูน” (The Cancun Communique) โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกัน
ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ทั้งนี้ การประชุมระดับผู้นาว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองแคนคูน สหรัฐ
เม็กซิโก ในระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๕ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ –เลสเต
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ไม่ต้องรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้า -ออก เดินทางผ่าน และพานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
นับจากวันที่เดินทางเข้า โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่แสวงหาการจ้างงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานตนเอง หรือธุรกิจส่วนตัวอื่นใด
ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยจะมีการลงนามความตกลงฯ ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต อย่างเป็น
ทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาสาหรับการจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบแนวทางการจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Framework of a Code of Conduct)
ที่อาเซียนและจีนกาลังจัดทาเพื่อให้แล้วเสร็จภายในกลางปี ๒๕๖๐
๑.๒ เห็นชอบกรอบการเจรจาจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ตามหลักการสาคัญสาหรับการเจรจา
จัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้
๑.๓ รับทราบว่าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea : COC)
ซึ่งจะเป็นผลสุดท้ายของการเจรจาตามกรอบการเจรจาข้างต้น อาจเป็นเอกสารที่จะต้องมีการลงนามให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรั ฐบาลภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ อาจเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลเจรจา
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า หากในการประชุม
คณะทางานอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๒๑ และการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๑๔ มีการเจรจา
เพื่อจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ และผลการเจรจานาไปสู่การจัดทาประมวลดังกล่าว ก็จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนการทาประมวลนั้นตามมาตรา ๔(๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และหากประมวลการปฏิบัติดังกล่าวมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ก็จะเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยหากการดาเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามหนังสือสัญญานั้นต้องมีการออกพระราชบัญญัติ หรือหนังสือสัญญานั้นมีผลกระทบต่ อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็จะต้อง
เสนอขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งยังคงทาหน้าที่รัฐสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยั่งยืนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการพั ฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้าในประเทศหมู่เกาะ
แปซิ ฟิก เช่น สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐ นาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิป ไตยติม อร์ -เลสเต ให้ เกิ ดผลเป็ นรูปธรรม
รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการนาผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกข อง
ประเทศไทยต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอานาจหน้าที่เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีการจาแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้กาหนดเป้าหมายการดาเนินการให้ชัดเจน
และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา
ดาเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจดาเนินการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดาเนินการเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลที่ต้องการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของ
ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่มีอยู่ด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิ ชย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความตกลง
หุ้ นส่ วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิ จภาคพื้ นแปซิ ฟิ ก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) และการเข้ าเป็ น
ภาคี ความร่วมมื อทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคของอาเซี ยน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)
และสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานสารวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมฉับพลันที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเร่งสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่อาจชารุดและไม่แข็งแรง
เพียงพอ และให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อ ป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน สาหรับพื้นที่ใดที่อาจเกิดภาวะน้าท่วมขึ้น
ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้า
รถขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
๔.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการสารวจเส้นทางการจราจรที่อาจชารุดเสียหายในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก โดยให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดกฎหมายได้
๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถนางานวิจัยดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้ร่วมกัน
รวบรวมผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ เช่น ผลงานจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก
(The Intel International Science and Engineering Fair 2017 : Intel ISEF) เพื่อนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๗. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป
๘. ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนด
รูปแบบการจัดทาและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น ระหว่ า งประเทศไทยกั บ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเด็นอื่นที่สาคัญ เช่น กรณีผลการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑
พิเศษ การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การจัดตั้งอนุกรรมการด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้
นายกรัฐมนตรีน าข้ อมู ลดั งกล่ าวไปใช้ ประกอบการหารือกั บฝ่ ายสหรั ฐอเมริกาในโอกาสที่ นายกรัฐมนตรี จะเดิ นทางไปเยื อน
สหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อไป ทั้งนี้ ให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถ
นางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ นั้น ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ
นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเร่งพิจารณากาหนดมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการกาจัดขยะ
ในระบบระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบให้หมดไปโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
ในหลายพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้ความร่วมมือในการเก็บและกาจัดขยะให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดดังกล่าว
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
น้าป่าไหลหลาก รวมทั้งการเตรียมพื้นที่แก้มลิงรองรับปริมาณน้าที่จะไหลลงมาจากภาคเหนือลงสู่ตอนกลางของประเทศ ตลอดจน
เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแผนบริหาร
จัดการน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในแต่ละพื้นที่ต่อไป
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสร้างจิตสานึก นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณานาหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้มุมมอง แง่ คิด ข้อเตือนใจ หลักการในการประพฤติ ปฏิบัติ และ
การดารงตนที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หนังสือสุภาษิต ปรัชญา มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจาปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ ตามมาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจาปี ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ในปี ๒๕๖๐ สหรัฐฯ ได้คงประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List : PWL)
เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ซึ่งหากมีการละเมิด สหรัฐฯ จะดาเนินมาตรการตอบโต้ เช่น ระงับการให้สิทธิภายใต้ข้อตกลงทางการค้า
แก่ประเทศนั้นเป็นการชั่วคราว (GSP) จัดเก็บภาษีกับสินค้านาเข้า หรือดาเนินมาตรการด้านการนาเข้าอื่น ๆ กับประเทศนั้น
๑.๒ สหรัฐฯ เห็นถึงความคืบหน้าการดาเนินการด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศไทย และเห็นว่า ประเทศไทยได้ดาเนินการในทิศทางที่เหมาะสมแล้ว และได้มีข้อกังวล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการ
เช่น สหรัฐฯ ขอให้ประเทศไทยพัฒนาเรื่องการสืบสวนจับกุมผู้กระทาละเมิดทั่วประเทศ และดาเนินคดีในชั้นศาลเพื่อให้เกิดผล
ในการพิพากษาคดี และ/หรือมีโทษปรับที่สามารถระงับการกระทาละเมิดได้
๑.๓ กระทรวงพาณิชย์เห็นว่า ประเทศไทยควรใช้โอกาสที่สหรัฐฯ พร้อมที่จะทบทวนสถานะของประเทศไทย
ในการร้องขอให้สหรัฐฯ ดาเนินการทบทวนสถานะของประเทศไทยนอกรอบการประเมินปกติ (Out-Of-Cycle-Review) โดยกาหนด
เป้าหมายและติดตามผลการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องที่สหรัฐฯ ให้ความสาคัญ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยในภาพรวม รวมทั้งทาความเข้าใจเพิ่มเติมกับสหรัฐฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นควรเจรจากับสหรัฐฯ ให้ทราบถึงข้อจากัดของประเทศไทยแล้วต่อรองที่จะดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องที่สหรัฐฯ ให้ความสาคัญในลาดับต้น ๆ เพื่อที่จะให้สหรัฐฯ พิจารณาจัดสถานะประเทศไทยให้ดีขึ้น รวมทั้ง
พูดคุยกับสหรัฐฯ เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติร่วมกัน หรือให้ได้แนวทางการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้การปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์มีผลดียิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายหรือการบัญญัติกฎหมายใหม่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศไทยโดยพิจารณาดาเนินการด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ควรเร่งประสานและบูรณาการทางานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อกังวลของสหรัฐฯ และให้ความสาคัญ
กับการดาเนินการตามแผนที่นาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Roadmap) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการจัดสถานะดีขึ้น สามารถยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ ๑๓๐ ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ ๑๓๐ ปี
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีกิจกรรมที่สาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ ๑๓๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยโซคา กรุงโตเกียว เพื่อน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นการกระชับมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๒. การแสดงทางวัฒนธรรมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ ๑๓๐ ปี ณ โรงละครจังหวัดมิเอะ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกรมศิลปากรร่วมกับศิลปินพื้นบ้าน ๔ ภาค และศิลปินแห่งชาติได้จัดการแสดง
พิเศษขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นดังกล่าว
๓. กิจ กรรมเพื่อ ส่งเสริม ความร่ว มมือและแลกเปลี่ย นทางวัฒ นธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ห้า พระศรีศากยมุนี และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ วัดนิตไทยจิ เมืองนาโกย่า รวมทั้งได้หารือกับรองผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะโตกุงาวาเกี่ยวกับระบบการบริหาร การจัดเก็บ
รวบรวมโบราณวัตถุสาคัญ และการสนับสนุนการทาวิจัยทางประวัติศาสตร์

๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภา
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคาเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ มีประเด็นสาคัญในการตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) เยี่ยมชมสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และหารือข้อราชการกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ ใน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ครบ
๑๒ ปี (๒) การศึกษาเพื่อป้องกันการติดยาเสพติด (๓) การศึกษาด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและด้านการสาธารณสุข (๔) การรับมือ
กับภาวะโลกร้อน (๕) การศึกษานอกระบบ และ (๖) การปราบปรามคอร์รัปชัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานผลความคืบหน้าการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดประชุมและเตรียมการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เช่น จัดการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระดับคณะทางาน และระดับรัฐมนตรี และเตรียมการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะทางานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสามฝ่ายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ ครั้งที่ ๓ เพื่อติดตามความคืบหน้า
การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridors : SEC) ในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย กัมพูชา
และเวียดนาม เป็นต้น รวมทั้งได้จัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจุดหมายปลายทาง
(One Destination)” ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๓
rd
(The 3 Session of Sub-Commission on Trade and Economic Cooperation) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียเป็นประธานร่วม
การประชุมฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การจัดตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาความร่วมมือการค้าการลงทุน
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก การลดอุปสรรคทางการค้าที่ มิใช่ภ าษี และความคืบหน้าการดาเนินงานภายใต้
ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานไทยและรัสเซีย และมอบหมายส่วนราชการดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้เร่งรัดการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้กระทรวงพาณิชย์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการหารือเพื่อแสวงหาแนวทาง
และลู่ทางให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดและสามารถจาหน่ายสินค้าได้โดยตรงแก่ผู้ผลิตรถยนต์ของฝ่ายรัสเซียต่อไป
ส่วนการจัดตั้งคณะทางานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ของไทย และโครงการของรัสเซียที่จะสนับสนุน EEC ในชั้นนี้ ยังไม่มีข้อเสนอในรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคณะทางาน
ที่ชัดเจนว่าจะร่วมดาเนินการในเรื่องใดบ้าง จึงเห็นควรให้ฝ่ายไทยหารือกับฝ่ายรัสเซียในรายละเอียดของประเด็นความร่วมมือ
ที่ชัดเจนต่อไป เพื่อนาไปสู่การกาหนดกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามผลการประชุมฯ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบผลการประชุ ม คณะกรรมการเศรษฐกิ จ เอเปค (Economic Committee : EC) ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค โดยมีความก้าวหน้าใน ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้วาระใหม่
ส าหรั บ การปฏิ รู ป โครงสร้ า งเอเปค (Renewed APEC Agenda for Structural Reform : RAASR) (๒) การด าเนิ น งานเรื่ อ ง
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business : EoDB) (๓) การจัดท ารายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค เรื่อง
การปฏิรูปโครงสร้างและการพัฒนาทุนมนุษย์ ๒๕๖๐ (๔) สรุปผลการหารือกลุ่มเพื่อนประธานในเรื่องธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public
Sector Governance : PSG) และ (๕) ความร่วมมือข้ามเวที (Cross-Fora Collaboration) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือ
ระดับนโยบายในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางใหม่สาหรับนโยบายการแข่งขัน และการเข้าถึงความยุติธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) รวมทั้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อดาเนินการขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านการปฏิรูปโครงสร้างภายใต้ RAASR ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย -นิวซีแลนด์
(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement : TNZCEP) มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขปริมาณการนาเข้า
สินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard : SSG) ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก ๓ ของความตกลง TNZCEP โดยเพิ่ม
ปริมาณการนาเข้า (Trigger volume) ของสินค้า ๓ รายการ (๖ พิกัดสินค้า) ของไทย ได้แก่ หางนม ไขมันเนย และเนยแข็ง โดยให้เริ่ม
มีผลในทางปฏิบัติภายในปี ๒๕๖๐
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญ
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบั ญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ก่อนแสดง
เจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ
๔. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เห็นว่า ร่างพิธีสารฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าเสรีอันเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงต้องได้รับความเห็นขอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งยังคงทาหน้าที่รัฐสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓
ของรัฐธรรมนูญฯ และเห็นควรให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาตามแนวทางที่ปฏิบัติอยู่
หรือตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญฯ ไปดาเนินการด้วย
๕. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภามีมติเห็นชอบพิธีสารดังกล่าว และกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วว่าได้ดาเนินกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฯ เสร็จสิ้นแล้ว

๒๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การสมัครเข้ารับตาแหน่งสมาชิกประจาในคณะประศาสน์การ (Governing Body : GB) ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ วาระระหว่างปี ๒๕๖๐ ถึง ปี ๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดารงตาแหน่งสมาชิกประจาในคณะประศาสน์การ (Governing Body :
GB) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) วาระระหว่างปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๓
ระหว่างการประชุมใหญ่ประจาปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๖ (ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งยืนยันการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดารงตาแหน่งของประเทศไทย
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการดาเนินงานของ ILO
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... และคาประกาศ (Declarations)
ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... และคาประกาศ
(Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. เห็ น ชอบการท าค าประกาศ (Declarations) ภายใต้ พิ ธีส ารมาดริด (Madrid Protocol) และระเบี ย บร่ ว ม
(Common Regulations) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพิธีสารที่มิได้เป็นสาระสาคัญ กระทรวง
พาณิชย์ไม่ต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบอีก ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๓. เห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาภาคยานุวัติสาร (Instrument of accession) ที่มี
คาประกาศตามข้อ ๒ แนบท้าย เพื่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเมื่อกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ
ว่าได้ดาเนินการภายในต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ระหว่างวันที่ ๒๕๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติของญี่ปุ่นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด การฝึกอบรมและ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับกิจการด้านดาวเทียม ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ประชุมและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
ญี่ปุ่น (METI) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JETRO) และประธานองค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ในเรื่องการนาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นไปใช้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ การสนับสนุน
บริษัทญี่ปุ่นในโครงการปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ โครงการพัฒนาดาวเทียมในไทย การสนับสนุนการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์
รวมทั้งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัท/หน่วยงานต่าง ๆ ในญี่ปุ่น เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
นะคะโสะ จั งหวั ด ฟุ คุ ชิ ม ะ บริ ษั ท Mitsubishi Electric และ Tokyo Institute of Technology เป็ น ต้ น และมอบหมายให้
หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ ของรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงการต่างประเทศ ตามคาเชิญของนายสมดี ดวงดี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ
รวมทั้งผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและอนุภูมิภาค ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มี
การหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค (Connectivity) ความร่วมมือ
ด้านพลังงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย-ลาว การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนตามโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-ลาว (ระยะ ๕ ปี)
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติตามผลการหารือข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป รวมทั้งให้นาข้อมูลผลการหารือไปใช้ประโยชน์ในการประสานงาน/การเจรจาต่อรองกับประเทศคู่ภาคี
ให้เหมาะสมภายใต้หลักการผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ต้องการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร
แห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และดิจิทัล (Memorandum of Cooperation between the Ministry of Internal Affairs and Communications of
Japan and the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of
Information, Communications and Digital Technology) มีสาระสาคัญ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล ระหว่างสองประเทศใน ๖ สาขา ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
การแบ่งปันความรู้ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การบริการและแอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล การพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล ความร่วมมือด้านไปรษณีย์ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ของไอซีที
และแอปพลิเคชันดิจิทัลที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน โดยจะมีการลงนามร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และคณะ
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
ด้วย

๒๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International
Atomic Energy Agency : IAEA) เกี่ ยวกั บ การเป็ น เจ้ าภาพจั ดกิ จ กรรมของทบวงการฯ ในราชอาณาจั ก รไทย
( Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and IAEA concerning the
Hosting of IAEA Activities in the Kingdom of Thailand)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) เกี่ ย วกั บ การเป็ น เจ้ า ภาพจั ด กิ จ กรรมของ IAEA
ในราชอาณาจักรไทย (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and IAEA concerning the
Hosting of IAEA Activities in the Kingdom of Thailand) เพื่อกาหนดกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ของ IAEA ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม โดยจะมีการลงนามในช่วงประชุม International Conference on the IAEA Technical Cooperation
Programme : Sixty Years and Beyond Contributing to Development ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ สานักงานใหญ่ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
๑.๒ อนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในฐานะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติและองค์การระหว่าง
ประเทศ ณ กรุงเวียนนา เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในความตกลงฯ ร่วมกับผู้อานวยการใหญ่ IAEA โดยไม่ต้องอาศัยหนังสือ
มอบอานาจเต็ม (Full Powers)
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security
Council : UNSC) ที่ ๒๓๔๒ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน มีสาระสาคัญในการกาหนดและต่ออายุมาตรการลงโทษ
สาธารณรัฐเยเมนที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงการห้ามส่งออกและส่งผ่านอาวุธไปยังสาธารณรัฐเยเมน การห้ามการเดินทางและการอายัด
ทรัพย์สิน โดยมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติและแจ้ งผลการดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN)
ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทาสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับยูเครนว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในเรื่อง
ทางอาญา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบการลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับยูเครนว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันทางกฎหมายในเรื่องทางอาญา โดยสาระสาคัญของร่างสนธิสัญญาฯ เป็นไปตามสนธิสัญญาฉบับเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมี
มติ (๓ เมษายน ๒๕๕๐) อนุมัติให้มีการลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ ๒
ในกรณีที่ผู้ลงนามไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาสัตยาบันสารเพื่อให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ ในโอกาสอันเหมาะสม
ตามที่จะตกลงกับฝ่ายยูเครนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ท่าทีไทยและแถลงข่าวร่วมสาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ ท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-ญี่ ปุ่น (Thailand-Japan High
Level Joint Commission : HLJC) ครั้งที่ ๓ มีประเด็นสาคัญ เช่น (๑) ความร่วมมือในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) (๒) ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (๓) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาประเทศ CLMVT
(๔) การพัฒนาระบบรางในไทย และ (๕) ความร่วมมือเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใช้ท่าทีไทยข้างต้นประกอบการหารือสาหรับการประชุม HLJC ครั้งที่ ๓ ระหว่าง
วันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
๑.๒ ร่างแถลงข่าวร่วมเพื่อใช้เป็นผลการประชุม HLJC ครั้งที่ ๓ ทั้งนี้ หากฝ่ายญี่ปุ่นมีข้อแก้ไขต่อร่างแถลงข่าวร่วม
ดังกล่าว แต่ไม่มีนัยสาคัญต่อนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องนาเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรกาหนดให้มีกลไกติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนดาเนินงานตามผลการประชุม HLJC ครั้งที่ ๓ เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้โดยเฉพาะด้านการทบทวนทั่วไปความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งยังคงมีประเด็นการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีในโครงการพัฒนาบุคคลในอุตสาหกรรมยานยนต์ สาหรับท่าทีไทยด้านการลงทุน เห็นควรให้ญี่ปุ่นแก้ไขปัญหาที่เป็น
อุปสรรคด้านลงทุนแก่นักธุรกิจไทยด้วยทั้งในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในญี่ปุ่น การขอวีซ่าและใบอนุญาตทางาน และขั้นตอน
การหักชาระภาษี เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไ ทยและร่างแถลงข่าวร่วมสาหรับการประชุม HLJC ครั้งที่ ๓ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรือ่ ง ร่างบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
ของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
(Memorandum of Cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of Japan and the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of Thailand on Industrial Human Resources Development in Thailand and the Mekong
Sub-region) มีสาระสาคัญ ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ได้แก่ (๑) ข้อริเริ่มระหว่างไทยกั บญี่ ปุ่นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในภาคอุ ต สาหกรรมของไทย (Thai-Japanese Industrial HRD Cooperation Initiative) ที่ เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบั นการศึกษาไทย-ญี่ ปุ่ น และความร่วมมือระหว่างอุ ตสาหกรรมไทย-ญี่ ปุ่น (๒) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ ระบบราง การเกษตร เป็นต้น (๓) การหารือความร่วมมือด้านทุนมนุษย์
ในภาคอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มเติมผ่านคณะอนุกรรมการว่าด้วยการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (๔) การพัฒนา
๒๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงให้มากขึ้นในด้านเกษตรอัจฉริยะ เครื่องจักรกลอัจฉริยะ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อม โดยจะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ในการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่
๔-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความร่วมมือฯ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้มีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมในระยะสั้น โดยร่วมมือกับสถาบันเฉพาะทางของอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถยกระดับทักษะแรงงานรองรับการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะเร่งด่วน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันและให้ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวัน ออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC) เกิด ผลเป็ น รูป ธรรม รวมทั้ งเป็ นการยกระดับ โครงสร้างอุต สาหกรรม
ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry 4.0) ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ของรัฐบาล โดยจะมีการลงนามในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นวันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเข้าร่วม
การประชุม Thailand-Japan High Level Joint Commission : HLIC ครั้งที่ ๓ และการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ ๒๓ ของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมเดินทางไปในคณะด้วย และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจานงฯ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรก
สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกแสดงเจตจานงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๔. ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับ การยกเว้น การปฏิบั ติต ามมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงที่ ดิน โครงสร้างพื้ น ฐาน การขนส่ ง และการท่ องเที่ ยวแห่ งญี่ ปุ่น (Memorandum of Cooperation between the
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism of Japan on the Railway Sector : MLIT) มี ส าระส าคั ญ เป็ น การปรั บ ปรุ งประเด็ น ความร่ ว มมื อ เดิ ม ทั้ ง ๕ ด้ า น
ได้ แ ก่ (๑) การพั ฒ นารถไฟความเร็ว สู งเส้ น ทางกรุงเทพฯ-เชี ย งใหม่ (๒) การพั ฒ นาเส้ น ทางรถไฟตามแนวเศรษฐกิ จด้ า นใต้
(๓) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ (๔) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
และ (๕) ระบบการขนส่งมวลชนทางราง ให้สอดคล้องกับความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน และเพิ่มเติมประเด็นความร่วมมือใหม่
อีก ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๒ (๒) การพัฒนาพื้นที่
สถานีกลางบางซื่อ และ (๓) ความร่วมมือเพิ่มเติมสาหรับรถไฟความเร็วสูง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสาหรับการลงนาม
ดังกล่าว
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสาหรับการลงนามดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๓. ให้ กระทรวงคมนาคมได้ รับ การยกเว้น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism : MLIT) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ [Memorandum
of Cooperation between the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan and the Ministry
of Science and technology of the Kingdom of Thailand on Development of Integrated CORS (Continuously
Operating Reference Stations) Infrastructure] มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินความร่วมมือด้านระบบดาวเทียมนาทาง (Global
Navigation Satellite System : GNSS) ในประเทศไทย และการขยายความร่วมมือเชิงลึกในด้านนี้ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมสารสนเทศขั้นสูงโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ โดยเป็นความร่วมมือ
เกี่ยวกับ (๑) การจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง (๒) การติตตั้งเครือข่ายสถานีระบบดาวเทียมนาทางรับสัญญานต่อเนื่องถาวร
และ (๓) การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบดาวเทียมนาทาง
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
บั นทึ กข้ อตกลงฯ ในโอกาสการเดิ นทางเยือนประเทศญี่ ปุ่ นอย่างเป็ นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุ ศรีพิ ทั กษ์ )
และคณะ ในระหว่างวันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)
๒. หากมี ความจาเป็ น ต้อ งปรับ เปลี่ย นร่างบั น ทึ กข้ อ ตกลงฯ ในส่ วนที่ ไม่ ใช่ ส าระสาคั ญ และไม่ ชัด กั บ หลั ก การ
ที่ คณะรัฐมนตรีได้ ให้ ความเห็ น ชอบไว้ ให้ ก ระทรวงวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด าเนิ น การได้ โดยให้ น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลั ง พร้อมทั้ งให้ชี้แ จงเหตุผลและประโยชน์ ที่ป ระเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ ของ
มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัด ท าหนั งสื อ สัญ ญาเกี่ย วกับ ความสัม พั นธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๒๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากความร่วมมือดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๘

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนาส่ง
เงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
การส่งเงินสมทบและการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึนจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ
เช่น การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา สารวจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในช่วง
ปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทาได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพืนที่
และสอดคล้องกับการดาเนินนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนิ นการจ้างงานในพื นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุ น
การดาเนินการตามนโยบายประชารัฐหรือพืนที่สาธารณประโยชน์
๒. ด้านสังคม มอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด
การดาเนินการปราบปรามการค้าประเวณีให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีเด็ก ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากาหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกนามาค้าประเวณีให้สามารถประกอบ
อาชีพและดารงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการทางานให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงข้อมูลพื้นที่ป่า
ที่สาคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที่ประสบปัญหา
น้าท่วมหรือน้าแล้ง พื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ดินทั บซ้อน พื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น เพื่อนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศ และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายาของภูมิภาคนี้ต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับและเร่งรัดการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ได้ข้อยุติและปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓.๔ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้กรมประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้มีการแบ่งการดาเนินงาน
ของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ
และด้านกฎหมาย
๓.๔.๒ ระดับ กระทรวง ซึ่งเป็น การชี้แจงของรัฐมนตรี ให้โฆษกประจากระทรวงของแต่ละกระทรวง
สร้างการรับรู้ โดยให้มีการจัดทาเอกสารข่าวกระทรวง (Press Release) เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกระทรวงทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางข้างต้น ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พล อากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานผลในภาพรวมต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมงทังหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความต้องการ
แรงงานประมงทังระบบ จานวนแรงงานประมงต่างด้าวที่ได้ขึนทะเบียนไว้แล้ว และจานวนแรงงานประมงต่างด้าวดังกล่าว
ที่ทางานอยู่จริง และให้พิจารณากาหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานประมง รวมทังการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงต่างด้าวและทางานผิดประเภท และให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทาการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๐ และการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้
ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรม
มีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องและ
ติดตามผลการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการดาเนินคดีจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความด้วย
๓.๒ ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นั้ น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการดาเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติเป็นลาดับแรกก่อน
๓.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ได้สร้างโปรแกรม
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware WannaCry) สาเร็จแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา
นาโปรแกรมดังกล่าวมาเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องก่อนในเขตพื้นที่ธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า
อาคารสานักงาน ที่กาหนดให้ มีก ารแยกประเภทขยะตั้งแต่ ต้นทางที่ มีการทิ้ งขยะ กลางทางในส่วนของการขนย้ายขยะ และ
ปลายทางในส่วนของการกาจัดขยะ โดยอาจพิ จารณาจ้างเอกชนมาดาเนิ นการ (Outsource) ทั้ งนี้ ให้ คานึงถึงผลกระทบต่ อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเก็บขยะไปขายด้วย และนาเสนอผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๓๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยั่งยืนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการพัฒ นาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้าในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
เช่น สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐนาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการนาผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอานาจหน้าที่เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีการจาแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้กาหนดเป้าหมายการดาเนินการให้ชัดเจน
และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา
ดาเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจดาเนินการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดาเนินการเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลที่ต้องการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของ
ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่มีอยู่ด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) และการเข้าเป็น
ภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานสารวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่
เพิ่งสาเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครังแรกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และกาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาการว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมฉับพลันที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเร่งสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่อาจชารุดและไม่แข็งแรง
เพียงพอ และให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อ ป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน สาหรับพื้นที่ใดที่อาจเกิดภาวะน้าท่วมขึ้น
ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้า
รถขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
๔.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการสารวจเส้นทางการจราจรที่อาจชารุดเสียหายในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก โดยให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดกฎหมายได้
๖. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถนางานวิจัยดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้ร่วมกัน
รวบรวมผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ เช่น ผลงานจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก
(The Intel International Science and Engineering Fair 2017 : Intel ISEF) เพื่อนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๗. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป
๘. ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนด
รูปแบบการจัดทาและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและ
อาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการให้สตั ยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)
ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) มีสาระสาคัญเป็นการส่งเสริมให้มีนโยบาย
และมาตรการระดับชาติเพื่อป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ และมุ่งส่งเสริมโอกาสและการปฏิบัติที่ทัดเทียม
ในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาสัตยาบันสารเพื่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงแรงงานจดทะเบียนสัตยาบันสารเพื่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ต่อองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศต่อไป
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นว่า การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
ให้เกิดผลนั้นจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากองค์การของนายจ้าง และของลูกจ้าง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้น และหากกระทรวงแรงงานยืนยันได้ว่าพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติตามที่
ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ นั้น ไม่รวมถึงประเด็นเรื่อ งสัญชาติ (คนต่างชาติ) และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติระหว่างคนในชาติ
และคนต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งนี้ หากไทยต้องมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบในประเทศ
ที่มีอยู่เพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญาฯ เห็นควรดาเนินการให้สอดคล้ องกับมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และประมาณการไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และประมาณการไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐
สรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์การจ้างงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ อัตราการจ้างงานขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๑.๕๖ เนื่องจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๐ โดยประมาณร้อยละ ๓-๔ และคาดการณ์ ณ ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐ อัตราการจ้างงานขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ ๒.๒๐ เนื่องจากจะมีประเภทกิจการที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร
๒. สถานการณ์การว่างงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ อัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๑๐ และคาดการณ์ ณ ไตรมาส ๑
ปี ๒๕๖๐ อัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๒๐ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓-๔
๓. สถานการณ์การเลิกจ้าง ณ เดือนกุมภาพันธ์ อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา ๓๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๒๖ เนื่องจากประเภทกิจการอาจจะมีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตท่อ ทาเหมืองแร่
๔. ประเด็นแรงงานที่น่าสนใจ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๖๐ ของประชากรรวม ทาให้
ตลาดแรงงานผู้สูงอายุในอนาคตขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของโครงสร้างประชากร ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับประเด็น
ดังกล่าว เช่น ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๕-๒๕๖๔)
๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เช่น
การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา สารวจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน
หรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทาได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพื้นที่และสอดคล้อง
กับการดาเนินนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการจ้างงานในพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายประชารัฐหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์
๒. ด้า นสังคม มอบหมายให้ห น่วยงานฝ่า ยความมั่น คงประสานงานกับ หน่วยงานต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เร่งรัดการดาเนินการปราบปรามการค้าประเวณีให้หมดสินไปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีเด็ก ทังนี ให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากาหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกนามาค้าประเวณี
ให้สามารถประกอบอาชีพและดารงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การจัดตังศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทางานให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้
ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงข้อมูลพื้นที่ป่า
ที่สาคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที่ประสบปัญหา
น้าท่วมหรือน้าแล้ง พื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ดินทับซ้อน พื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น เพื่อนาเสนอต่อนายกรั ฐมนตรี
และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิ ตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศ และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายาของภูมิภาคนี้ต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับ และเร่งรัดการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ได้ข้อยุติและปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๓.๔ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้กรมประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้มีการแบ่งการดาเนินงาน
ของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ
และด้านกฎหมาย
๓.๔.๒ ระดับ กระทรวง ซึ่งเป็น การชี้แจงของรัฐมนตรี ให้โฆษกประจากระทรวงของแต่ละกระทรวง
สร้างการรับรู้ โดยให้มีการจัดทาเอกสารข่าวกระทรวง (Press Release) เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกระทรวงทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางข้างต้น ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานผลในภาพรวมต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจาปี
๒๕๕๙ ซึ่งมีประเด็นสาคัญ ได้แก่ การเพิ่มงบประมาณจานวนมากเพื่อสนับสนุนการทางานต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกด้านเพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมคานิยามและลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น การดาเนินคดี
และบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ การให้เงินรางวัลสาหรับผู้แจ้งเบาะแสคดีค้ามนุษย์และเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ตารวจที่จับกุม
ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ การจัดทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม
รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบ MOU และแผนปฏิบัติการกับประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง
ของการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพืนที่ภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดาเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปอุทกภัยในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พื้นที่ประสบภัย รวม ๑๒ จังหวัด
๑๒๙ อาเภอ ๘๓๕ ตาบล ๖,๓๐๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๕๘๗,๕๔๔ ครัวเรือน ๑,๘๑๕,๖๑๘ คน ผู้เสียชีวิต ๙๙ ราย
บ้านเรือนเสียหายรวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๑๘ หลังคาเรือน
๒. ความคืบหน้าการดาเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านชีวิต ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม ด้านสวัสดิการสังคมและการดารงชีพของประชาชน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการฟื้นฟูบูรณะสถานที่ราชการและศาสนสถาน และด้านงบประมาณและสิ่งของ
บริจาค
๓. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ มุ่งเน้นการป้องกันเชิงโครงสร้างในภาพรวมทั้งระบบ โดย
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยด้วยการจัดทาผังน้าเพื่อแสดงทิศทางการไหลของน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การไหลของน้า และจัดทาทางเบี่ยงน้า ป้องกันน้าท่วมพื้นที่สาคัญ รวมถึงสร้างแหล่งกักเก็บน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๔. การเตรียมแผนรองรับกรณีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เกิดความชารุดเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ โดยเบื้องต้น
จังหวัดได้เตรียมแผนฯ ไว้ ๒ ส่วน คือ ตรวจสอบสายทางหลักที่ประสบอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา และกาหนดเส้นทางสายรองที่ประชาชน
จะสามารถใช้สัญจรแทนเส้นทางสายหลักในแต่ละจุด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ สาหรับในกรณีทางสายหลักเมื่อเกิด
ปัญหาอุทกภัยแล้วไม่สามารถหาเส้นทางสายรองอื่น ๆ ได้ จังหวัดร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมได้กาหนดแผนก่อสร้าง
ทางเลี่ยงเมือง โดยให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการจราจรทั้งในยามปกติและในยามเกิดภัยพิบัติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วนและการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กาหนดยุทธศาสตร์ที่จะดาเนินการเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๕ กลยุทธ์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติต่อไป ตามที่สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงและการบูรณาการ
๓๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

การทางานคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับค่าใช้จ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรก และปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ รวมทั้งจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ.ร. อาทิ การให้ความสาคัญกับการเตรียมการ
เพื่อรองรับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการยกระดับศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านการพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การกาหนดกลยุทธ์รองรับประเด็นตามวาระการปฏิรูปทั้ง ๖ ประเด็นให้ชัดเจน และการกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป รวมทั้งให้ดาเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้
๒.๑ ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
โดยตรงเป็นลาดับแรก เช่น การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคให้ได้ข้อยุติเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม การกาหนดมาตรฐานระยะเวลาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในแต่ละประเภทเรื่องให้มีความชัดเจน รวมทั้งการขยาย
การดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเครือข่าย
ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจซื้อขาย online โดยให้ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรง
๒.๒ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๒ (การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค) ให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออก
ใบอนุญาตเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ต่อไป รวมทั้งให้นาข้อมูลการออกใบอนุญาต
มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย
๒.๓ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค) ให้สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคและลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐ โดยอาจพิจารณาให้มีทีมงานที่ทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบข่าวสาร
ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อให้คาแนะนาหรือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเช่นเดียวกับกรณีการดาเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP man)
๓. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดาเนิ นมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น ๑,๙๐๗.๔๔๑ ล้านบาท โดยให้
สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางต่อไป ได้แก่
๑.๑.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจาทาง ดาเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจาทางธรรมดา จานวน ๘๐๐ คันต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจานวน ๑,๕๔๐.๔๔๑ ล้านบาท
๑.๑.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ ดาเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น ๓ เชิงสังคม จานวน ๑๕๒ ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์
จานวน ๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจานวน ๓๖๗.๐๐๐ ล้านบาท
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑.๒. ให้ กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการดาเนิน การจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายจาก
การดาเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงผ่านคณะกรรมการการตรวจสอบ
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดาเนินมาตรการ
ดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป รวมถึงรายงานการประเมินผลความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการตามมาตรการดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยด่วนด้วย
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ให้กระทรวงคมนาคม
โดย ขสมก. และ รฟท. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเป็นสาคัญ และจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินตาม
มาตรการดังกล่าวตามความจาเป็นและเหมาะสมอย่างประหยัด โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสาหรับเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชดเชย
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินมาตรการดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดาเนินการนาระบบตั๋วร่วมมาใช้ในการเชื่อมการเดิน ทางสาธารณะของประชาชน
อย่างครบวงจร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน สานักงบประมาณ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ควรพิจารณากาหนดที่มาของเงินรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม
จากการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงแหล่งเดียว การดาเนินการของกองทุนควรต้องกาหนดรายละเอียด รูปแบบ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย
ให้มีความชัดเจน และให้เห็นความแตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐอื่น/ทุนหมุนเวียนที่ดาเนินการอยู่แล้ว
และในการพิจารณากาหนดโครงการความช่วยเหลือของคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนดาเนินการ รวมทั้งให้กระทรวงการคลังกาหนดที่มาของเงินรายได้นอกเหนือจากการขอรับจัดสรรงบประมาณเพียงแหล่งเดียว
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียนอื่น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และจัดทาระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยคานึงถึงสัดส่วนของงบประจาและ
งบลงทุนที่เหมาะสม ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้
การดาเนินงานของกองทุนต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบภาษีในลักษณะ Negative Income Tax
ที่เป็นระบบมาตรฐานสากล ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นแล้ว การใช้จ่ายเงินกองทุนต้องยึดหลัก
ความถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. ให้ยกเว้น การปฏิ บัติ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่ วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๑ โครงการ รวม ๖,๑๒๙ หน่วย วงเงิน
ลงทุนรวม ๔,๓๒๒.๑๙๕ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
เริ่มดาเนินโครงการดังกล่าวได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ กคช. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีนามาใช้จ่ายเพื่อการนี้ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๓๖
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๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กากับดูแลให้ กคช. ดาเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑
ปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในการดาเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้มีการประเมินผล
การดาเนินการโครงการเป็นระยะเพื่อให้สามารถปรับปรุงการดาเนินโครงการให้เหมาะสมต่อไป
๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดมาตรการด้านการตลาดในเชิงรุกเร่งดาเนินการ
ในพื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง พร้อมบริหารจัดการต้นทุนโดยคานึงถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงกากับ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด กรณีที่การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย กคช. ควรพิ จารณาทบทวน
การดาเนินงานพร้อมประเมินผลกระทบต่อองค์กรเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสม และสาหรับโครงการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยที่จะดาเนินการในอนาคต กคช. ควรพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินลงทุนต่อไป รวมทั้งควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายและ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้การดาเนินโครงการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ให้ กคช. ควบคุมคุณภาพการผลิตที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐานที่กาหนด โดยเฉพาะการคัดเลือกแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนบทบาทและขอบเขตการดาเนินงานของ กคช. ให้มีความชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยง
ในการดาเนินงานตามภารกิจของ กคช. และเพื่อให้ กคช. สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามภารกิจหลัก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยั่งยืนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการพัฒ นาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้าในประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐนาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนาผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย
ต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ ทุ ก ส่ วนราชการพิ จ ารณาตามกรอบอ านาจหน้ าที่ เพื่ อ ก าหนดมาตรการช่ วยเหลื อ ประชาชน
ผู้มี รายได้น้ อ ยกลุ่ มต่ าง ๆ ที่ จะมี การจาแนกตามระดับ รายได้ ให้ ได้รับ รายได้ เพิ่ มขึ นอย่ างทั่ วถึ ง โดยให้ก าหนดเป้ าหมาย
การดาเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ ข้อมูลการขึนทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็ น
ปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาดาเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาจดาเนินการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดาเนินการเรื่องการส่งเสริมและให้
โอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินนโยบายในภาพรวมของ
รัฐบาลที่ต้องการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของผู้มีรายได้น้อย ทังนี ให้ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทังให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) และการเข้าเป็น
ภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป
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๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานสารวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมฉับพลันที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเร่งสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่อาจชารุดและไม่แข็งแรง
เพียงพอ และให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน สาหรับพื้นที่ใดที่อาจเกิดภาวะน้าท่วมขึ้น
ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้า
รถขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
๔.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการสารวจเส้นทางการจราจรที่อาจชารุดเสียหายในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก โดยให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดกฎหมายได้
๖. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถนางานวิจัยดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้ร่วมกัน
รวบรวมผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ เช่น ผลงานจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก
(The Intel International Science and Engineering Fair 2017 : Intel ISEF) เพื่อนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๗. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป
๘. ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนด
รูปแบบการจัดทาและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ สสค. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครึ่งปีแรก
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครึ่งปี แรก ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่ นตอง) ประธานกรรมการ สสค. เสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สสค. เน้นให้ความสาคัญกับปัจจัยที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
เยาวชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพของครูและสถานศึกษา การสร้าง
ความพร้อมแก่เยาวชนในการประกอบอาชีพรวมถึงการแนะแนว และการพัฒนาและนาข้อ มูลและสารสนเทศไปใช้ในลักษณะ
บูรณาการ
๒. ผลงานสาคัญ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ครึ่งปี แรก ได้ แก่ (๑) ร่วมกับ OECD/PISA พั ฒ นาเครื่องมื อสาหรับครู
ใช้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนากาลังคนที่มีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
(๒) วิจัยพัฒนาฐานข้อมูลตลาดแรงงานครบถ้วนทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับใช้ส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ และ (๓) พัฒนาระบบสารสนเทศ และ APP เพื่อคัดกรองเด็กยากจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร
งบประมาณและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๓๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓. ทิศทางการดาเนินงานในภาพรวม ภารกิจของ สสค. มีลักษณะเป็นการสนับสนุนรัฐบาลในการเตรียม “คนไทย
๔.๐” ให้ สอดคล้อ งกับ การขับ เคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ “Thailand 4.0” โดยเน้ น
บทบาทในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เนื่องจาก สสค. ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานที่จะขอตั้งหรือรับงบประมาณ
ได้เอง ทาให้ยังไม่สามารถดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๔ จังหวัด ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการได้ คณะกรรมการ สสค. จึงได้มีมติให้เสนอขอ
จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยขณะนี้
เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็ก
หรือเยาวชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑
ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็ก
หรือเยาวชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การปฏิรูประบบทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็ก
หรือเยาวชน (๒) การปฏิรูปด้านการประชาสัมพันธ์ และ (๓) การปฏิรูปด้านอื่น ๆ ไปพิจารณาดาเนินการ โดยให้กระทรวงยุติธรรม
เป็นหน่วยงานติดตามผลการดาเนินการและรายงานผลความคืบหน้าการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ทุก ๖ เดือน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย ระยะที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย ระยะที่ ๓ ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์
ที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนแออัด เพื่อให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถนาอาคารแฟลตดังกล่าวมาบริหารจัดการ
ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยคัดเลือก
พนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเข้าพักในอาคารแฟลต ๒๖-๒๙ จานวน ๖๒๐ หน่วยเป็นลาดับแรก
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการที่อยู่อาศัยในอนาคต
ให้สารวจความต้องการของชุมชนก่อนดาเนินการ และเสนอผลการสารวจประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการตามความเห็นของ
สานักงบประมาณด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณาจัดทาแผนการบริหารจัดการชุมชนแออัด
ในปัจจุบันให้มีความชัดเจนและเหมาะสมตามความเห็นของกระทรวงการคลัง รวมทั้งกาหนดมาตรการไม่ให้เกิดการบุกรุกที่ดิน
ว่างเปล่าขึ้นอีก ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้
มุ่งเน้นการทาความเข้าใจกับชาวชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับการเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน
(องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้
น้อยของรัฐบาลโครงการอื่น เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น เพื่อให้ชาวชุมชนมีทางเลือก
ที่อยู่อาศัยที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของชาวชุมชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง
คุ้มค่าต่อไป

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพั ฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน

๔๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู ้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เมื่อได้มีการเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากผลการเจรจาหรือความตกลงนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่ งการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมดังกล่าว
ให้สานักงบประมาณเร่งรัดดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อย
ให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขฟื้ นฟู
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ ที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้ นที่ภาคใต้ รวมถึงให้สารวจและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
๒.๓ ตามที่ น ายกรัฐมนตรีได้มี ข้อ สั่งการมอบหมายให้ กระทรวงศึ กษาธิการเป็ น หน่วยงานหลัก ร่วมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับ เช่น การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการจัดทา
เส้นทางการศึกษา (Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง นั้น
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒.๓.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องพิ จารณากาหนดแนวทางการกากับ ดูแลการผลิตครูให้ มีมาตรฐานและสอดคล้องกั บความต้องการ
ทางการศึกษา เช่น การกาหนดเป็นกฎกระทรวงหรือการจัดตั้งสถาบันควบคุมมาตรฐานการผลิตครู
๒.๓.๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางในการกากับดูแลให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดเก็บ
ข้อมูลรายงานผลการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแต่ละเขต เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทาเส้นทางการศึกษาของ
นักเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งประเด็นอื่นที่สาคัญ เช่น กรณีผลการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ การแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การจัดตั้งอนุกรรมการด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการหารือกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคม
ต่อไป ทั้งนี้ ให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถ
นางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ นั้น ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ
นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเร่งพิจารณากาหนดมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการกาจัดขยะ
ในระบบระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบให้หมดไปโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
ในหลายพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้ความร่วมมือในการเก็บและกาจัดขยะให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดดังกล่าว
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
น้าป่าไหลหลาก รวมทั้งการเตรียมพื้นที่แก้มลิงรองรับปริมาณน้าที่จะไหลลงมาจากภาคเหนือลงสู่ตอนกลางของประเทศ ตลอดจน
เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแผนบริหาร
จัดการน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในแต่ละพื้นที่ต่อไป
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ปรั บ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการสร้ า งจิ ต ส านึ ก นั้ น
ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณานาหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้มุมมอง แง่คิด ข้อเตือนใจ หลักการ
ในการประพฤติ ปฏิบัติ และการดารงตนที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หนังสือสุภาษิต ปรัชญา มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียน
การสอนด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บยศ. เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายฯ และแนวทาง
การบริหารจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบต่อไป
๒. การขับเคลื่อนด้านการศึกษา ที่ประชุมมีมติ
๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงการขับเคลื่อนการศึกษาในกรอบ
ระยะเวลาช่วง ๑ ปี ๔ เดือน และในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยให้กาหนดเป้าหมาย
๔๒
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน รวมทั้งให้สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับเพื่อวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความสมบูรณ์ของทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และจิตสานึกต่อส่วนรวม และรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ บยศ. ทราบต่อไป
๒.๒ เห็นชอบในหลักการการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา โดยในส่วนของงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณต่อไป
และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงเรียนเอกชนและกาหนดเงื่อนไข
การใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ให้ครบถ้วนและเหมาะสมด้วย
๓. การน าข้อ มู ลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริห ารราชการแผ่น ดิ น ที่ ป ระชุ ม มี มติ เห็ น ชอบการจัด ตั้ ง
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินงาน และคณะทางานประกอบด้วยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง สานัก งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สานักงานสถิติแ ห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (GISTDA) โดยให้นาเสนอแผนแม่บทการพัฒนา Big Data ของภาครัฐต่อ บยศ. ภายใน ๓ เดือน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุตใิ นการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ซี่งได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับสถานศึกษาของรัฐ
กรณีสถานศึกษาของรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) และไม่จัดส่งคาขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษาแก่ กรอ. ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ทาให้ กรอ. ได้รับความเสียหาย
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน กยพ. เสนอ และแจ้งให้สานักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องคืนตัวความหรือส่ง
คาตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณีทราบและถือปฏิบัติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของ กยพ. เกี่ยวกับ กรณีข้อพิพาทระหว่าง กยศ. กับ
สถานศึกษาของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และไม่จัดส่งคาขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษาแก่ กรอ.
นั้น ยังมีอีกหลายคดีที่จะส่งไปยังสานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการตัดสินชี้ขาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ กยศ. เป็นกลไกสาคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ และมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการ กยศ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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๔๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่รัฐสนับสนุนอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน และได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน โดยมีการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสาหรับนักเรียนทุกคน เงินสมทบเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักเรียน
ในโรงเรียนการกุศลและนักเรียนพิการ รวมทั้งเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลเพิ่มเติมเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
และอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลเพิ่มเติมให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
๒. ในส่วนของงบประมาณ ให้เป็นไปตามความเห็นของผู้อานวยการสานักงบประมาณที่เสนอเพิ่มเติมว่า แนวทาง
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เหมาะสมในชั้นนี้
เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู เพื่อเป็นการประกันรายได้
ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับฐานเงินเดือนขั้นต่าของรัฐซึ่งจะทาให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ ๗๘๑.๘๘๗๙ ล้านบาท
โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณรองรับ
ไว้แล้วจานวน ๕๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจานวน ๒๘๑.๘๘๗๙ ล้านบาท เห็นควรให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมต่อไป โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกาหนดมาตรการกากับและควบคุมให้โรงเรียนเอกชนจ่ายเงินเดือนครู
ตามวุฒิให้ชัดเจนด้วย
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงเรียนเอกชนและกาหนดเงื่อนไข
การใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นต้องรับการอุดหนุน
เช่น โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น ให้ครบถ้วนและเหมาะสมด้วย

๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เมื่อได้มีการเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากผลการเจรจาหรือความตกลงนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดด้วย
๔๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้ นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมดังกล่าว
ให้สานักงบประมาณเร่งรัดดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อย
ให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขฟื้ นฟู
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ ที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้ นที่ภาคใต้ รวมถึงให้สารวจและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละระดับ เช่น การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการจัดทาเส้นทางการศึกษา
(Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
กาลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒.๓.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลการผลิตครูให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ทางการศึกษา เช่น การกาหนดเป็นกฎกระทรวงหรือการจัดตั้งสถาบันควบคุมมาตรฐานการผลิตครู
๒.๓.๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางในการกากับดูแลให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดเก็บข้อมูลรายงาน
ผลการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแต่ละเขต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาเส้นทางการศึกษาของนักเรียนให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละเขตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บยศ. เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายฯ และแนวทาง
การบริหารจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบต่อไป
๒. การขับเคลื่อนด้านการศึกษา ที่ประชุมมีมติ
๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงการขับเคลื่อนการศึกษาในกรอบ
ระยะเวลาช่วง ๑ ปี ๔ เดือน และในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยให้กาหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน รวมทั้งให้สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับเพื่อวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความสมบูรณ์ของทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และจิตสานึกต่อส่วนรวม และรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ บยศ. ทราบต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒.๒ เห็นชอบในหลักการการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา โดยในส่วนของงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณต่อไป
และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงเรียนเอกชนและกาหนดเงื่อนไข
การใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ให้ครบถ้วนและเหมาะสมด้วย
๓. การน าข้อ มู ลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริห ารราชการแผ่น ดิ น ที่ ป ระชุ ม มี มติ เห็ น ชอบการจัด ตั้ ง
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินงาน และคณะทางานประกอบด้วยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง สานัก งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สานักงานสถิติแ ห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (GISTDA) โดยให้นาเสนอแผนแม่บทการพัฒนา Big Data ของภาครัฐต่อ บยศ. ภายใน ๓ เดือน

๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
โดยมีประเด็นสาคัญ เช่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จานวน ๖ คณะ การจัดทาคู่มือการขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทฯ และเป็นแนวทางขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน และ
การจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ๔ ภาค” เพื่อเป็นเวทีกลางการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น รวมทั้งแนวทาง/แผนการดาเนินการต่อไป เช่น การจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม คุณ ธรรมแห่ งชาติ และคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ทุกเดือน เพื่ อติดตามความก้ าวหน้ าตามตัวชี้วัด
แผนแม่บทฯ เป็นต้น ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ (๑) หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสสาคัญและเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในด้านศาลนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ และจัดพิมพ์หนังสือชุดศิลปวัฒนธรรม
ของไทยในมิติต่าง ๆ และ (๒) หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และจัดให้มีการจัด
จาหน่าย ประกอบด้วย หนังสือศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งนี้ ได้ดาเนินการจัดพิม พ์หนังสือ
ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรวม ๑๗๔ เรื่อง จานวน ๑,๐๙๙,๑๒๕ เล่ม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ห้องสมุดสถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สาหรับยอดการจัดจาหน่าย มีจานวน ๘,๘๒๑ เล่ม รวมรายได้จาก
การจาหน่ายหนังสือและนาส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นเงินจานวน ๑,๕๙๗,๓๘๖.๕๐ บาท ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

๔๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้างสรรค์ งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๗

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุป ผลการดาเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติเหตุ ท างถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้ อ เสนอเพื่ อ
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐
และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อานวยการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ จานวนอุบัติเหตุ
๓,๖๙๐ ครั้ง จานวนผู้เสียชีวิต ๓๙๐ ราย จานวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ ๕,๓๘๐,๔๘๒ คัน และจานวนผู้ถูกดาเนินคดี
๙๑๔,๑๗๒ ราย สาหรับผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตรวจพบผู้กระทาผิด ๗๐๙,๔๔๑ ราย มีการดาเนินคดี
๔๔๗,๑๙๘ ราย ยึดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล ๕,๖๗๗ คัน รถโดยสารสาธารณะ ๑,๘๓๕ คัน และยึดใบอนุญาตขับรถ
๑๒,๖๔๙ คัน ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์การดาเนินการ พบว่า การดื่มสุราแล้วขับ เป็นมูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
สาหรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนนยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญแม้จะมีมาตรการต่าง ๆ และมีการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น
โดยจะต้องสร้างจิตสานึกและวินัยในการใช้รถใช้ถนน มุ่งเน้นในระบบการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชน และรณรงค์การใช้รถใช้ถนน
ที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย
๒. ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ผลการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอการดาเนินการในเชิงนโยบาย ได้แก่
(๑) การปรับปรุงแนวทางและมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการรณรงค์
สร้างความตระหนักรู้ และจิตสานึก และ (๒) การปรับปรุงการบริหารจัดการ เช่น กาหนดให้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระ
จังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ เครื่องมือ เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานในพื้นที่ และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็น
เอกภาพ เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพืนที่เพื่อการอนุญาตให้ตังสถานบริการ รวม ๙ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๙ ฉบับ เพื่อกาหนด
เขตพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา และจังหวัดหนองบัวลาภู ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการในกรณีท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีอาจมี
โรงเรียนหรือสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหัวนาและโรงเรียนบ้านวังสารภี) ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่กาหนดไว้เป็นเขตพื้นที่
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ จึงเห็นควรดาเนินการตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไป
ได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง ๙ ฉบับ ประกอบด้วย
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญ าตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๖ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระนอง พ.ศ. ....
๑.๗ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ....
๑.๘ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑.๙ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดหนองบัวลาภู
พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การตั้งสถานบริการและสถานประกอบการอาจมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่ประชาชน เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
ประกาศใช้ กระทรวงมหาดไทยควรกากับดูแลให้เจ้าพนักงานของรัฐควบคุมการอนุญาตจัดตั้งสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชกฤษฎีกาฯ อย่างเข้มงวด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยั่งยืนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการพัฒ นาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุ รกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้าในประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐนาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนาผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่ งออกของประเทศไทย
ต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอานาจหน้าที่เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีการจาแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้ กาหนดเป้าหมายการดาเนินการให้ชัดเจน
และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา
ดาเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจดาเนินการเรื่องการจัดหาที่อ ยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดาเนินการเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลที่ต้องการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของ

๔๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่มีอยู่ด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) และการเข้าเป็น
ภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานสารวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมฉับพลันที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเร่งสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่อาจชารุดและไม่แข็งแรง
เพียงพอ และให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อ ป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน สาหรับพื้นที่ใดที่อาจเกิดภาวะน้าท่วมขึ้น
ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้า
รถขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
๔.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการสารวจเส้นทางการจราจรที่อาจชารุดเสียหายในช่วง
ที่มีฝนตกหนั ก โดยให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมื อและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้สามารถดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้ แล้วเสร็จ
โดยเร็วที่สุด
๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดกฎหมายได้
๖. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถนางานวิจัยดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึ กษาธิการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้ร่วมกัน
รวบรวมผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ เช่น ผลงานจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก
(The Intel International Science and Engineering Fair 2017 : Intel ISEF) เพื่อนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๗. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป
๘. ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนด
รูปแบบการจัดทาและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทา

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
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๕๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีเป้าหมายในการลดอัตราการคลอดในหญิง
อายุ ๑๐-๑๔ ปี (ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕) และอายุ ๑๕-๑๙ ปี (ไม่เกินร้อยละ ๒.๕) โดยกาหนดยุทธศาสตร์ที่จะดาเนินการออกเป็น
๕ ด้าน ได้แก่ (๑) พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือที่เหมาะสม (๒) ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น (๓) พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิต ร
(๔) พัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือ การคุ้ม ครองสิทธิอ นามัยการเจริญพันธุ์ และการจัด สวัสดิการสังคมในกลุ่ม วัยรุ่น และ
(๕) ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการความรู้ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเสนอ สาหรับงบประมาณเพื่อการดาเนินการยุทธศาสตร์ฯ ให้กระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดาเนินการปรับแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าวต้องเน้นการเชื่อมประสานระหว่างกระทรวง หน่วยงาน รวมถึงภาคส่วนหลักที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และส่วนสาคัญที่มีผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือ การป้องกันโดยการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน และการสร้างระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาที่มีคุณภาพ
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาโดยการมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากนี้
เห็นควรกาหนดช่วงระยะเวลาการดาเนินงานใน ๕ ปีแรกที่มุ่งเน้นการวางรากฐานการส่งเสริมและป้องกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในระยะยาว อาทิ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศให้เหมาะสมกับวัยรุ่น ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขอนามัยทางเพศที่จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รณรงค์และเผยแพร่ชุดข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับอนามัย
ทางเพศที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่วัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการเตรีย มการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการพิจารณานิยามคาว่า “กองทุน” ที่หมายความว่า “กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หรือ
กองทุนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ” นั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่านอกจาก
๕๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

กองทุนคุ้มครองเด็กและกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามที่ระบุไว้แล้ว ยังมีกองทุนอื่นใดอีก และในการส่งเสริมสนับสนุน
เงินจากกองทุนดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจนว่าจะนาเงินจากกองทุนใดมาสนับ สนุน จึงควรมีการกาหนดให้ชัดเจนว่าให้นาเงินจาก
กองทุนใดมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนส่วนใด ไปพิจารณาแล้วจัดทาคาชี้แจง เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจดังกล่าว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และสาธารณสุข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เช่น
การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา สารวจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน
หรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทาได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพื้นที่และสอดคล้อง
กับการดาเนินนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการจ้างงานในพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายประชารัฐหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์
๒. ด้านสังคม มอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายความมั่ นคงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด
การดาเนินการปราบปรามการค้าประเวณีให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีเด็ก ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากาหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกนามาค้าประเวณีให้สามารถประกอบ
อาชีพและดารงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการทางานให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงข้อมูลพื้นที่ป่า
ที่สาคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที่ ประสบปัญหา
น้าท่วมหรือน้าแล้ง พื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ดินทับซ้อน พื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น เพื่อนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซือยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศ และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายาของภูมิภาคนีต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับและเร่งรัดการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ได้ข้อยุติและปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๓.๔ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้กรมประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้มีการแบ่งการดาเนินงาน
ของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ
และด้านกฎหมาย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓.๔.๒ ระดับ กระทรวง ซึ่งเป็น การชี้แจงของรัฐมนตรี ให้โฆษกประจากระทรวงของแต่ละกระทรวง
สร้างการรับรู้ โดยให้มีการจัดทาเอกสารข่าวกระทรวง (Press Release) เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกระทรวงทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางข้างต้น ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานผลในภาพรวมต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

๕๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณเสนอว่า ตามที่สานักงบประมาณได้กาหนดแนวทาง
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓
นั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลา
การก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
เร่งรัดการดาเนินการก่อหนี้ผกู พันและการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็น ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีกครั้งหนึ่ง เป็น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท
(รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๖๖๒,๙๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๙ ดังนี้
๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น
๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๖๕๒,๓๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
จานวน ๑๙๙,๗๐๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๙๔ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๕๘.๕๒) ประกอบด้วยรายจ่ายประจา
จานวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๔๓๙,๕๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑ และรายจ่ายลงทุน จานวน
๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๓๔๗,๙๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๙ และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๑๒,๘๔๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๘
กองบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงิน
ที่ได้รับ อนุมัติ รวมทั้ งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ แล้ว จานวน
๒๐,๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๙,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔
๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท
จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๓๒,๕๕๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๒๘,๒๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ ล้านบาท
และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๔,๔๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๓
๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
จานวน ๑๐,๕๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ ประกอบด้วยรายจ่ายประจา จานวน ๑๐๖,๓๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน
๑๐,๕๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๙ และรายจ่ายลงทุน จานวน ๘๓,๖๘๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๑๐,๒๒๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๒ เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย จากเดิมกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และเบิกจ่ายตามงวดงาน รวมทั้งเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วม
ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามรายละเอียด
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุน ภายในกรอบวงเงิน ๙,๘๙๗.๕๐ ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (เรื่อง มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้ องถิ่น) สาหรับ
การขอยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นลาดับแรกก่อนนั้น เนื่องจากรัฐบาลมีเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ด้านการเงินการคลังนาเงินสะสมมาใช้จ่าย เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ซึ่งการดาเนินการตามหลักการดังกล่าวจะช่วยรัฐบาลลดภาระงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น อันมีอยู่อย่างจากัดและต้องสารองไว้สาหรับภารกิจยุทธศาสตร์ที่จาเป็นเร่งด่วน รวมทั้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการตามหลักการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
๑. อนุมัติตามที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณเสนอเพิ่มเติมว่า
๑.๑ เนื่องจากสานักงบประมาณมีความจาเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของส่วนราชการบางแห่งให้สอดคล้องกับกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขออนุมัติให้ สานักงบประมาณ
ปรับ ปรุงงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่ว นราชการดั งกล่า วให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมายและ
พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒ ส าหรั บ ค าขอปรั บ ปรุ ง นอกกรอบวงเงิ น ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ รายการค่ า ก่ อ สร้ า งอาคาร
โรงพยาบาลตารวจ วงเงิน ๔๔๕.๕ ล้านบาท นั้น รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลเห็นชอบให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ก่อน ดังนั้น สานัก
งบประมาณจึงขอปรับลดงบประมาณดังกล่าวของสานักงานตารวจแห่งชาติ และนาไปตั้งเป็นงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑๖๓.๖ ล้านบาท และของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จานวน ๒๘๑.๙ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นและรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
๒.๒ ให้สานักงบประมาณนาข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปเปิดเผยในเว็บไซต์ของสานักงบประมาณ (www.bb.go.th) และจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเอกสารประกอบงบประมาณ โดยให้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สานักงบประมาณทราบโดยตรงก่อนนาไปจัดพิมพ์เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเอกสารงบประมาณ และนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
และนาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพื่ อ เป็ น ค่าใช้จ่ ายในการปรับ ปรุง
หอประชุมกองทัพเรือ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑๔๐,๒๖๓,๐๐๐ บาท ให้กองทัพเรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ
ตามนโยบายรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้ ก ระทรวงกลาโหมได้ รั บ การยกเว้น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยงบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการกาหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเป็นการเฉพาะ แยกออกจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเกิดความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งสานักงบประมาณได้ดาเนินการเวียนแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น) ในส่วนของข้อ ๑
๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี)
ในส่วนของข้อ ๑ และ ๒
๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการกรณีที่องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้กากับของฝ่ายบริหาร เสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ให้สานักงบประมาณพิจารณาดาเนินการ)
๒.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับของฝ่ายบริหาร)

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน
ต่อไป
๒. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการ บยศ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเห็นชอบร่างคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
นาร่างคาสั่งดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๒ การปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบ
แนวทางการปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาแนวทางการปรับโครงสร้างดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตของที่ประชุมไปดาเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๓ ข้อเสนอการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
ที่ประชุมอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการดาเนินการ รวมทั้งจัดทารายละเอียดการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว
โดยพิจารณาดาเนินการในส่วนของกิจกรรมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และให้รายงานผลการดาเนินงาน
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบระบบงาน และ
ทาหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ Project Manager Officer (PMO) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุมเห็นชอบให้สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางจัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลางปี) โดยให้สรุปเป็นข้อมูลของแต่ละกระทรวงให้ชัดเจนและระบุปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้า
ในขั้ น ตอนการจัด ซื้อจั ดจ้ างด้ วย และก าหนดการประชุม บยศ. ในครั้งต่ อไปคื อ วัน ที่ ๕ มิถุ น ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่อง การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาแนวทางการปรับโครงสร้างสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่ บยศ. เห็นชอบ และที่คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของ
การปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง บยศ. ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้ง
คณะกรรมการ ๖ คณะตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน นั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก ๑ คณะ เพื่อทาหน้าที่ประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม และเทคโนโลยี (Strategic Environmental Assessments) ไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐
กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดาเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณี
ได้รับผลกระทบ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกร
ที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เกษตรกร ๑,๗๘๕,๘๒๑ ครัวเรือน วงเงิน ๕,๓๕๗.๔๖๓ ล้านบาท
มีเกษตรกรที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาฯ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๔๙๘ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๔๗ จังหวัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ตรวจสอบความซ้าซ้อนของเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ และขออนุมัติงบกลางฯ จากสานักงบประมาณแล้ว
จานวน ๑,๖๐๕,๗๖๘ ครัวเรือน วงเงิน ๔,๘๑๗.๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ ของเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด และได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว ๑,๕๘๒,๓๕๕ ครัวเรือน วงเงิน ๔,๗๔๗.๐๖๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด
๑.๒ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๕๒๑.๘๕๙ ล้านบาท เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม ทั้งนี้ คาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ถือว่าเป็นคาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรตรวจสอบการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของเกษตรกรไม่ให้มีความซ้าซ้อนและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดครบทุกขั้นตอน รวมทั้งกากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
คุ้มค่า และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย โดยในส่วนของ
ขั้นตอนการดาเนินงานต่อไป ควรดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด ไปดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ และ
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากระยะเวลาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน จากระยะเวลา
สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สานักงบประมาณ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรติดตามให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูการผลิต และกากับดูแลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการลดพื้นที่เพาะปลูกอย่างแท้จริง และส่งเสริม
การปลูกพืชทดแทน รวมทั้งการดาเนินโครงการควรให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้องกากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเร่งรัดดาเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามขั้นตอนต่อไป และจัดทาแผน
เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ขอขยายระยะเวลาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เช่น
การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา สารวจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน
หรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทาได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพื้นที่และสอดคล้อง
กับการดาเนินนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการจ้างงานในพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดาเนินการ
ตามนโยบายประชารัฐหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์
๒. ด้านสังคม มอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด
การดาเนินการปราบปรามการค้าประเวณีให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีเด็ก ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากาหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกนามาค้าประเวณีให้สามารถประกอบ
อาชีพและดารงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการทางานให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงข้อมูลพื้นที่ป่า
ที่สาคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที่ประสบปัญหา
น้าท่วมหรือน้าแล้ง พื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ดินทับซ้อน พื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น เพื่อนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากหน่ วยงานของรัฐ ที่ เกี่ย วข้ อ งแล้ ว เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการและอุ ต สาหกรรมด้ านการสาธารณสุ ข
ของประเทศ และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายาของภูมิภาคนี้ต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับและเร่งรัดการดาเนินการ
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ ไขปั ญหากองทุนฟื้ นฟู และพั ฒนาเกษตรกร ตามข้ อสั่ งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ได้ข้อยุติและปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๓.๔ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้กรมประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้มีการแบ่งการดาเนินงาน
ของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ
และด้านกฎหมาย
๓.๔.๒ ระดับ กระทรวง ซึ่งเป็น การชี้แจงของรัฐมนตรี ให้โฆษกประจากระทรวงของแต่ละกระทรวง
สร้างการรับรู้ โดยให้มีการจัดทาเอกสารข่าวกระทรวง (Press Release) เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกระทรวงทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางข้างต้น ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานผลในภาพรวมต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความต้องการ
แรงงานประมงทั้งระบบ จานวนแรงงานประมงต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และจานวนแรงงานประมงต่างด้าวดังกล่าวที่ทางาน
๕๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

อยู่จริง และให้พิจารณากาหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานประมง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่างด้าวและทางานผิดประเภท และให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
การดาเนินการแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทาการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนภายในปี ๒๕๖๐ และการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธิ์ ผล และสามารถขยาย
เครือข่ายถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรม
มีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามผลการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการดาเนินคดีจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความด้วย
๓.๒ ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นั้น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการดาเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้า ที่ในระดับ
ปฏิบัติเป็นลาดับแรกก่อน
๓.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ได้สร้างโปรแกรม
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware WannaCry) สาเร็จแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา
นาโปรแกรมดังกล่าวมาเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณาดาเนินการเป็นโครงการนาร่ องก่อนในเขตพื้นที่ธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า
อาคารสานักงาน ที่กาหนดให้ มีก ารแยกประเภทขยะตั้งแต่ ต้นทางที่ มีการทิ้ งขยะ กลางทางในส่วนของการขนย้ายขยะ และ
ปลายทางในส่วนของการกาจัดขยะ โดยอาจพิ จารณาจ้างเอกชนมาดาเนิ นการ (Outsource) ทั้ งนี้ ให้ คานึงถึงผลกระทบต่ อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเก็บขยะไปขายด้วย และนาเสนอผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ (มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) ลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คาสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกร/ภาคเกษตรกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมอบหมาย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น รับแผนแม่บทฯ ไปบูรณาการ
ร่วมกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร เพื่อให้การขับเคลื่อนการพั ฒนาการเกษตร
ของประเทศมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นาไปสู่การทาให้ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและเกษตรกรพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในอนาคต ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรก ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ เห็นควรเร่งรัดการบูรณาการแผนแม่บทฯ กับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถนามาเป็นแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับ ขอบเขตของระยะเวลาของแผนแม่บ ทฯ และการดาเนิน งาน ซึ่งอาจเป็ นข้อจากัดและจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติคาดหวังไว้ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทาและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy
Tourism ครั้งที่ ๔ ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการจัดทาร่างความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy
Tourism ครั้งที่ ๔ ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization : UNWTO)
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับสิทธิความคุ้มกันและสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงเงื่อนไขสาหรับการจัดงาน โดยคาดว่าจะสามารถลงนาม
ร่างความตกลงฯ ระหว่างรัฐบาลไทยและ UNWTO ในระหว่างงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมือง San Sebastian ราชอาณาจักรสเปน
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ าหรือผู้ที่ ได้รับ มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงฯ
๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาเนินการได้ โดยให้ นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน

๖๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการพั ฒ นาแหล่งน้าบาดาลเพื่ อการเกษตรในพื้ นที่ ป ระสบภั ยแล้ง ระยะเร่งด่วน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ระยะเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน จานวน ๒,๑๙๕ แห่ง วงเงิน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐ บาท
ดาเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘-มกราคม ๒๕๖๐ มีผลการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดในลุ่มน้าเจ้าพระยา
จานวน ๒,๑๗๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓ ของเป้าหมาย โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนได้ จานวน ๑๙๐.๖๑๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๖๕,๒๘๐ ไร่ และไม่สามารถดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลฯ ได้ ๑๙ แห่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่มี
ศักยภาพน้าบาดาล ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยั่งยืนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการพัฒ นาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้าในประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐนาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนาผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย
ต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอานาจหน้าที่เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีการจาแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้กาหนดเป้าหมายการดาเนินการให้ชัดเจน
และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา
ดาเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจดาเนินการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดาเนินการเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้ มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลที่ต้องการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของ
ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่มีอยู่ด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) และการเข้าเป็น
ภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานสารวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมฉับพลัน
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเร่งสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่อาจชารุดและ
ไม่แข็งแรงเพียงพอ และให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน สาหรับพื้นที่ใดที่อาจเกิดภาวะ
น้าท่วมขึ้น ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา)
สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้า
รถขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
๔.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการสารวจเส้นทางการจราจรที่อาจชารุ ดเสียหายในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก โดยให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดกฎหมายได้
๖. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิง
พาณิ ชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถนา
งานวิจัยดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดั งกล่ าว และให้ ร่ ว มกั น รวบรวมผลงานหรื อ งานวิ จั ย ที่ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ต่ า ง ๆ เช่ น ผลงานจากการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก (The Intel International Science and Engineering Fair 2017 : Intel ISEF) เพื่อนาไป
ต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๗. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป
๘. ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนด
รูปแบบการจัดทาและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริ กา
รวมทั้งประเด็นอื่นที่สาคัญ เช่น กรณีผลการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ การแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การจัดตั้งอนุกรรมการด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการหารือกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคม
ต่อไป ทั้งนี้ ให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถ
นางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ นั้น ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ
๖๓

กองบริหารงานสารสนเทศ
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นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเร่งพิจารณากาหนดมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการกาจัดขยะ
ในระบบระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบให้หมดไปโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
ในหลายพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้ความร่วมมือในการเก็บและกาจัดขยะให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดดังกล่าว
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
น้าป่าไหลหลาก รวมทั้งการเตรียมพื้ นที่แก้มลิงรองรับปริมาณน้าที่จะไหลลงมาจากภาคเหนือลงสู่ตอนกลางของประเทศ
ตลอดจนเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาแผนบริหารจัดการน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสร้างจิตสานึก นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณานาหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้มุมมอง แง่คิด ข้อเตือนใจ หลักการในการประพฤติ ปฏิบัติ และ
การดารงตนที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หนังสือสุภาษิต ปรัชญา มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป

๖.๙ ปฏิ รูป โครงสร้ างราคาเชื้ อ เพลิ งประเภทต่ าง ๆ พร้อ มกั บ ร่วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมี มติ อนุ มั ติห ลั กการร่างกฎกระทรวงสถานที่ เก็ บรัก ษาก๊าซปิ โตรเลีย มเหลวประเภทโรงเก็ บ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนราคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อ
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกัน
หรือระงับเหตุเดือดร้อนราคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
ระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ เห็นควรให้เจ้าของโครงการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซื้อต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานผู้อนุญาตโครงการจะอนุญาตให้ก่อสร้ างและดาเนินโครงการได้ต่อเมื่อรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว รวมทั้ง
เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากอุบัติเหตุการรั่วไหลของระบบท่อได้ จึงควรมีระบบการประกันภัย
บุคคลที่สามของโครงการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
และให้ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า โครงการสถานีบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นโครงการที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นกรณีที่โครงการดังกล่าว
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกาหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ ๑ จะต้องจัดทารายงานฯ อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ควรพิจารณา
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ในระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการของ
โครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผลกระทบด้านอากาศและด้านคมนาคม
จากกิจกรรมการก่อสร้าง และผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระยะดาเนินการ จึงควรพิจารณากาหนดแนวทาง
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) มีสาระสาคัญ
เป็นการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันหล่อลื่น และน้ามันที่คล้ายกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสาระสาคัญในร่างประกาศ
กระทรวงการคลังฯ เป็นการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตจากน้ามันหล่อลื่น และน้ามันที่คล้ายกัน ซึ่งจะทาให้รัฐมีรายได้ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ ๒๐ ของรายได้จากการจัดเก็บดังกล่าว แต่จะมีผลเป็นการลดต้นทุนอุตสาหกรรมอื่นที่ใช้น้ามันหล่อลื่น และน้ามันที่คล้ายกัน
เป็นวัตถุดิบในการผลิต ควรอย่างยิ่งที่กระทรวงการคลังจะวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน ก่อนนาเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เมื่อได้มีการเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากผลการเจรจาหรือความตกลงนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดด้วย
๖๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมดังกล่าว
ให้สานักงบประมาณเร่งรัดดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อย
ให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงให้สารวจและ
ดาเนิน การแก้ ไขปั ญ หาโครงสร้างพื้ นฐานที่ กีดขวางทางระบายน้ าในจุ ดต่ าง ๆ ทั่วประเทศให้ แล้ วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละระดับ เช่น การพัฒ นาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการจัดทาเส้นทางการศึกษา
(Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
กาลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนี้
๒.๓.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลการผลิตครูให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการทาง
การศึกษา เช่น การกาหนดเป็นกฎกระทรวงหรือการจัดตั้งสถาบันควบคุมมาตรฐานการผลิตครู
๒.๓.๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางในการกากับดูแลให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดเก็บข้อมูลรายงาน
ผลการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแต่ละเขต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาเส้นทางการศึกษาของนักเรียนให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละเขตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญ ญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง รับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture : BSR JV) ได้ยื่นเอกสารข้อเสนอ
ซองที่ ๓ (ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ว่า
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้มีการนาข้อเสนอดังกล่าว
มากาหนดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญ ญาหมายเลข ๑๑ ของร่างสัญญาร่วมลงทุนของทั้งสองโครงการ ซึ่งข้อ ๓๘ ของร่างสัญญา
ร่วมลงทุนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและมีผลผูกพันเช่นเดียวกับสัญญา แต่เนื่องจากข้อเสนอซองที่ ๓ ดังกล่าว ยังไม่มีรายละเอียด
ที่ชัดเจนและอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการในอนาคต ดังนั้น ในชั้นนี้ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่าไม่ควรนา
ข้อเสนอดังกล่าวมากาหนดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายของร่างสัญญาร่วมลงทุน ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างสัญญาร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญ ญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ร่างสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ที่กระทรวงคมนาคมเสนอในครั้งนี้ คณะกรรมการตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดาเนินการตามขั้น ตอนของกฎหมายถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้พิจารณาแก้ไขสัญญาฯ ตามความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชน และ
ร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) เรียบร้อยแล้ว จึงอยู่ในอานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก
เอกชนและร่างสัญญาฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอได้
๒. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาฯ และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในลักษณะการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสามารถก่อหนี้ผูกพันล่วงหน้าเกินกว่า ๕ ปีได้ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การเร่งจัดทาแผนการส่งมอบพื้นที่
และมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผนดังกล่าว การพิจารณาแนวทาง
การจัดเก็บค่าโดยสารและการกาหนดอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และ
โครงการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) และการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม
(Common Fare) ในอนาคตอันใกล้ การกาหนดกลไกการกากับสัญญาให้ผู้รับสัมปทานมีการลงทุ นจัดหาและบารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าและรถไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานตลอดอายุโครงการเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ประมาณการไว้ในเอกสารข้อเสนอของ
ผู้รับสัมปทาน และการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของระดับการให้บริการในแต่ละด้านที่ชัดเจน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการที่รับผิดชอบดาเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๕. ให้ก ระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การระดมทุ นผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐานเพื่ ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยไม่มีกลไกการรับประกันผลตอบแทนสาหรับการระดมทุนของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาทิ การกาหนดอัตราคิดลดลงให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงไปกว่าการระดมทุนของกองทุนรวม
อื่น ๆ และใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินในการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร การปรับลดระยะเวลาของสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ
ในรายได้ค่าผ่านทาง (RTA) ความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการบริหารงานของ กทพ. การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการใช้แหล่งเงินจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
๖๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

การเงินสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรของ กทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะดาเนินการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ
ในระยะต่อไป รวมทั้งความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคม กทพ. ร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งจัดทาร่างสัญญาโอนและรับสิทธิโอนในรายได้
(Revenue Transfer Agreement : RTA) รวมทั้งรายละเอียดในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเพื่อส่งให้สานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาโดยเร็วต่อไป
๑.๒ ให้คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกากับการดาเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (กองทุนรวมฯ) พิจารณากาหนดสัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ให้ชัดเจน เหมาะสม โดยให้ประชาชนรายย่อย
ในประเทศเป็ นสัดส่วนหลักของกองทุนรวมฯ และให้ ภาครัฐร่วมถื อหน่ วยลงทุน ด้วยในระดับ ที่เหมาะสมเพื่ อให้กองทุนรวมฯ
มีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน รวมทั้งให้กาหนดแผนปฏิบัติการและระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อการจัดตั้ง
กองทุนรวมฯ ตามขั้นตอนที่เหลืออยู่ให้มีความชัดเจน เหมาะสม เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถเริ่ มระดมทุนได้ตามแผนที่กาหนดไว้
รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคม และ กทพ. เร่งเตรียมการในส่วนของโครงการที่จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนของกองทุนรวมฯ
ให้แล้วเสร็จเพื่อให้สอดรับกับแผนการระดมทุนของกองทุนรวมฯ และให้ทั้งสองส่วนสามารถดาเนินการควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าของการจัดตั้ง
กองทุนรวมฯ เหตุผลความจาเป็น และผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศในภาพรวม ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมฯ ซึ่งเป็นแหล่งออมเงินรูปแบบใหม่ที่มีความมั่นคง เพื่อดึงดูดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุน
ในกองทุนรวมฯ ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ให้เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ แก่ประชาชนรายย่อยในประเทศเป็นลาดับแรก
ก่อนดาเนินการเสนอขายให้นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันต่อไป
๓. ในการสรรหาผู้บริหารกองทุนรวมฯ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับการดาเนินการให้ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารกองทุนโดยตรง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ในการสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศ
๔. ให้ก ระทรวงการคลังได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ในวงเงินจานวน ๓,๕๗๘.๗๗๖ ล้านบาท
๑.๒ กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ในวงเงินจานวน ๒,๓๒๐.๑๐๗ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการให้
บริการสาธารณะดังกล่าวควรคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้น้อยเป็นสาคัญ และการให้บริการที่มีมาตรฐาน รวมทั้งควรให้
ความสาคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

และตรงตามวัตถุประสงค์ และกรณีที่มีต้นทุน เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอกใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน อาทิ ราคาน้ามัน
ที่เกิดขึ้นจริง ให้รัฐวิสาหกิจเร่งเสนอขอปรับปรุงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะภายในกรอบระยะเวลาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้วงเงินอุดหนุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและ
เป็นไปตามหลักการของการชดเชยเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ รวมทั้งความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดังนี้
๒.๑ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอขยาย
ระยะเวลาดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) ที่ให้พิจารณาแนวทางการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางในภาพรวมทั้ง
ระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่มอบหมายให้ ขสมก. และ รฟท.
จัดทาต้นทุนมาตรฐานเพื่อใช้ในการกากับดูแลด้านอัตราค่าโดยสารและคุณภาพการให้บริการสาหรับการกากับดูแลรถโดยสารประจาทาง
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่ว
ประเทศ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จานวน ๑๖ รายการ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๑๕,๓๕๔.๐๗ บาท โดยให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อไปได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเป็นกรณี เฉพาะราย ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดาเนินโครงการตาม
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศทั้ง ๑๖ รายการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขอขยายระยะเวลาดาเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
คณะรัฐ มนตรีมีม ติเ ห็น ชอบและอนุมัติใ ห้ย กเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๗ ธัน วาคม ๒๕๕๙
(เรื่อ ง การขอขยายระยะเวลาดาเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ) โดยให้กระทรวงมหาดไทยขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินรายการที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันทาการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตามความพร้อมที่จะสามารถดาเนินการได้ จานวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๑,๑๕๗,๑๐๐ บาท
และรายการที่ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
๖๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน ๕๗ รายการ ในวงเงิน ๕๓,๓๘๔,๘๐๐ บาท และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๒,๗๐๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๑ รายการ ในวงเงิน ๕๗,๒๔๕,๙๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วย ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทั ลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีมติรับทราบ (๑) สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ความคืบหน้า
ของข้อสั่งการจากการประชุม คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นต่าง ๆ และ (๔) แนวคิด
การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งพิจารณาในประเด็นที่สาคัญ อาทิ ร่างระเบียบและหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บยศ. เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายฯ และแนวทาง
การบริหารจัดการภาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาระบบต่อไป
๒. การขับเคลื่อนด้านการศึกษา ที่ประชุมมีมติ
๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงการขับเคลื่อนการศึกษาในกรอบ
ระยะเวลาช่วง ๑ ปี ๔ เดือน และในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยให้กาหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน รวมทั้งให้สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับเพื่อวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความสมบูรณ์ของทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และจิตสานึกต่อส่วนรวม และรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ บยศ. ทราบต่อไป
๒.๒ เห็นชอบในหลักการการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา โดยในส่วนของงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณต่อไป
และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงเรียนเอกชนและกาหนดเงื่อนไข

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

การใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ให้ครบถ้วนและเหมาะสมด้วย
๓. การน าข้อ มู ลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริห ารราชการแผ่น ดิ น ที่ ป ระชุ ม มี มติ เห็ น ชอบการจัด ตั้ ง
คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินงาน และคณะทางานประกอบด้วยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง สานัก งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สานักงานสถิติแ ห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (GISTDA) โดยให้นาเสนอแผนแม่บทการพัฒนา Big Data ของภาครัฐต่อ บยศ. ภายใน ๓ เดือน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอดาเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
๒. เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับการขยายระยะเวลาก่อ หนี้ผูกพันเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันของโครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
๓. เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการโครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลเพิ่มเติม จานวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๒๑๘,๔๙๙,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
๔. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนชัดเจน
และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ รวมทั้งควรเร่งรัดดาเนินโครงการที่อยู่ระหว่าง
การจัดทาข้อกาหนดขอบเขตของงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานการติดตามประเมินผลและ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้คณะรัฐมนตรีทราบ สาหรับการดาเนินโครงการภายใต้
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพิ่มเติม จานวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒๑๘,๔๙๙,๖๐๐ บาท ให้นาไปบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมีความสอดคล้องและครอบคลุมในทุกมิติ และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างมีเอกภาพและเกิดความยั่งยืน ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
๕. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกากับติดตามการดาเนินโครงการอย่างใกล้ชิด ให้สามารถดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนาเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรให้แก่โครงการ
เพิ่มเติม จานวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑๓,๖๕๘,๙๗๗ บาท และเงินเหลือจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการเพิ่มเติมดังกล่าว
ส่งคืนกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความต้องการ
แรงงานประมงทั้งระบบ จานวนแรงงานประมงต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และจานวนแรงงานประมงต่างด้าวดังกล่าวที่ทางาน
อยู่จริง และให้พิจารณากาหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานประมง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่างด้าวและทางานผิดประเภท และให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๗๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทาการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๐ และการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้
ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรม
มีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติ ธรรมดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามผลการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการดาเนินคดีจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความด้วย
๓.๒ ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นั้น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการดาเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติเป็นลาดับแรกก่อน
๓.๓ ให้ กระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคมเร่งประสานกับหน่ วยงานหรือสถาบั นการศึกษาที่ ได้ สร้าง
โปรแกรมป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่ าไถ่ (Ransomware WannaCry) ส าเร็จแล้ ว เช่น มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
สุรนารี เพื่อพิจารณานาโปรแกรมดังกล่าวมาเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว
ต่อไป
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องก่อนในเขตพื้นที่ธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า
อาคารสานักงาน ที่กาหนดให้ มีก ารแยกประเภทขยะตั้งแต่ ต้นทางที่ มีการทิ้ งขยะ กลางทางในส่วนของการขนย้ายขยะ และ
ปลายทางในส่วนของการกาจัดขยะ โดยอาจพิ จารณาจ้างเอกชนมาดาเนิ นการ (Outsource) ทั้ งนี้ ให้ คานึงถึงผลกระทบต่ อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเก็บขยะไปขายด้วย และนาเสนอผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและ
ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้ดาเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านนาร่อง จานวน ๙๙ หมู่บ้าน และเปิดให้บริการแล้วเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทั ลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางในการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนารายละเอียด
ของกิจกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. เห็น ชอบให้ กระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมขยายระยะเวลาเบิ กจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการของ
โครงการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ มาสมทบในกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) โดยให้
ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
๔. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณในการนา
วงเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ไปดาเนินโครงการเพิ่มเติมในการสนับสนุนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะนาวงเงินเหลือจ่ายไปใช้สาหรับ
ดาเนินการบารุงและดูแลรักษาโครงข่ายที่สร้างขึ้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) และสานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม
ในการจัดสรรเงินเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อป้องกันความซ้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวกับการใช้เงินงบประมาณจากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของสานักงาน กสทช. โดยให้
ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในด้าน
การใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๐ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง โดยลดลงร้อยละ ๐.๕
เทียบกับการลดลงร้อยละ ๑.๖ ในเดือนก่อนหน้า สาหรับในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๒
เป็นผลจากการผลิตเพิ่มขึ้นของปาล์มน้ามัน ข้าวโพด และอ้อย ดัชนีสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙ ตามทิศทางของตลาดโลก
ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๕ ตามการลดลงของการผลิตในหมวดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ามัน
ปิโตรเลียมซึ่งปิดซ่อมโรงกลั่นบางแห่ง ในส่วนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่
ในระดับต่า ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนมกราคม ๒๕๖๐
นาโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจจีนที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนและเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้นตามภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่ธนาคาร
กลางยุโรปและญี่ปุ่นยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายไว้ที่ระดับเดิม ส่วนธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีกร้อยละ ๐.๒๕ ตามสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๗๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑. การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๙.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
รวมส่งออกในไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐ ขยายตัวที่ร้อยละ ๔.๙ เติบโตสูงสุดในรอบ ๑๗ ไตรมาส สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขัน
และการปรับตัวในระดับดีของไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
๒. มูลค่าการค้าในรูปเงินบาทเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๗๒๖,๐๒๑ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๗.๓
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า ๖๗๘,๐๔๘ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๒ ส่งผลให้
การค้าเกินดุล ๔๗,๙๗๓ ล้านบาท สาหรับมูลค่ าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า
๒๐,๘๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๙.๒ เมื่อเทียบกับเดื อนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า
๑๙,๒๗๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๙.๓ ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๑,๖๑๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๓. มูลค่าการส่งออกรายสินค้าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑๒ (YoY)
โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น ยางพารา ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ผัก ผลไม้สดแช่แข็งและแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ ๘.๗ (YoY) โดยสินค้าสาคัญที่ขยายตัวได้ดี เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และน้ามัน
สาเร็จรูป
๔. การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๙ โดยการค้าชายแดน (มาเลเซีย
เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) ขยายตัวร้อยละ ๑๘ และการค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ และเวียดนาม) ขยายตัวร้อยละ ๒๔.๗
๕. แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ร้อยละ ๕ โดยมีปัจจัย
สาคัญจากราคาน้ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสาคัญและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ามันเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งดาเนินการทุกรูปแบบเพื่อให้การส่งออกสิ นค้าของไทยขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมาย
ให้มากที่สุด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐
คณะรั ฐมนตรี มี มติ รั บทราบภาวะเศรษฐกิ จไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้ มปี ๒๕๖๐ ตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ต่อเนื่องจากการขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐ ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของ
ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑.๓ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การส่งออกบริการและสินค้า และการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะด้านการส่งออกสินค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๖ ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๑๗ ไตรมาส
๒. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่าร้อยละ ๑.๒ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๓ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๑๓,๓๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๔๖๘,๑๔๗ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓ ของ GDP
เงินทุนสารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๑๘๐.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๖,๑๖๖.๕ พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗ ของ GDP
๓. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๓-๓.๘ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่ องจากการขยายตัว
ร้อยละ ๓.๒ ในปี ๒๕๕๙ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๖ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ และร้อยละ ๔.๔ ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๘-๑.๓ และบัญ ชีเดินสะพั ดเกินดุล
ร้อยละ ๘.๙ ของ GDP
๔. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ควรให้ความสาคัญกับ (๑) การใช้จ่ายของรัฐบาลและการดาเนิน
โครงการลงทุนภาครัฐให้ได้ตามเป้าหมาย (๒) การสนับสนุนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ ๕.๐
(๓) การสนับสนุนการขยายตัวของรายได้เกษตรกรและการดูแลผู้มีรายได้น้อย (๔) การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัว
ของการลงทุนภาคเอกชน และ (๕) การสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
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๗๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดาเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีหมู่บ้านเสนอโครงการ จานวน
๘๒,๓๓๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๖๖๐,๔๑๗,๔๙๘ บาท และหมู่บ้านเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน ๘๒,๓๑๘ โครงการ เป็นเงิน
๑๘,๖๔๘,๗๑๒,๕๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ หมู่บ้านไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๓,๔๕๒,๐๐๐
บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒
๒. การติดตามการดาเนินโครงการ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้มีการติดตามการดาเนินโครงการ
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะดาเนินการเข้าตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓. การประเมินผลโครงการ จากการดาเนินการโดยวิธีการสุ่มประเมินหมู่บ้าน จานวน ๖๐๐ หมู่บ้าน ๖,๐๐๐ คน
ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐
๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ (๑) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเช่นเดียวกับโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านฯ ให้แก่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง (๒) การสนับสนุนงบประมาณควรเป็นไปตามขนาดของหมู่บ้าน เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ (๓) ควรกาหนดระยะเวลาการดาเนินการตามโครงการให้มากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประชาชนในพื้นที่สามารถวางแผน
การดาเนินการตามโครงการได้เอง โดยไม่ต้องจ้างผู้รับจ้างดาเนินการแทน (๔) ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ
ลักษณะเช่นเดียวกันที่กาหนดให้หมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการเอง และ (๕) ควรให้หมู่บ้านดาเนินโครงการให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการดาเนินโครงการตามแบบราชการ

๗๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ท่าทีไทยและการลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่าง
ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-บังกลาเทศ (Joint Trade Committee : JTC)
ครั้งที่ ๔ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ
การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ การตั้งเป้าหมายทางการค้าและการขยายการลงทุน ความเป็นไปได้ในการจัดทาความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ไทย-บังกลาเทศ การให้สิทธิพิเศษในการยกเลิกภาษีนาเข้าและโควตาภายใต้ Duty Free Quota Free DFQF
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
๑.๒ หากในการประชุมฯ มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับบังกลาเทศ โดยไม่มีการจัดทาเป็นความตกลง
หรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิ ชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมฯ รวมถึงเอกสาร
อื่น ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)
๑.๔ อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศ
เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร (food security) ของบังกลาเทศ โดยมอบอานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือ
ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์มอบหมายให้ เป็ นผู้ล งนามฝ่ายไทย ทั้ งนี้ หากมีก ารแก้ไขถ้อยคาที่มิ ได้ทาให้ส าระสาคั ญ
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะดาเนินการได้
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กาหนดจุดยืนและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของไทยในการจัดทาความตกลงเสรีทางการค้ากับบังกลาเทศ และการใช้ศักยภาพของบังกลาเทศ
เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation : OIC)
และควรให้ความสาคัญกับการเจรจาในประเด็นการขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิ ใช่ภาษีของ
ทั้งสองประเทศ รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบังกลาเทศเพื่อสนับสนุนการขยาย
มูลค่ าการค้ าระหว่างกั นเป็นสองเท่ าหรือประมาณ ๑.๘ พั นล้ านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๕) ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไทย เอกสารผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ระหว่าง
ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔ หรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
ด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการ บยศ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเห็นชอบร่างคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
นาร่างคาสั่งดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๒ การปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบ
แนวทางการปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาแนวทางการปรับโครงสร้างดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตของที่ประชุมไปดาเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๓ ข้อเสนอการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
ที่ประชุมอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการดาเนินการ รวมทั้งจัดทารายละเอี ยดการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว
โดยพิจารณาดาเนินการในส่วนของกิจกรรมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และให้รายงานผลการดาเนินงาน
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบระบบงาน และ
ทาหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ Project Manager Officer (PMO) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุมเห็นชอบให้สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางจัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลางปี) โดยให้สรุปเป็นข้อมูลของแต่ละกระทรวงให้ชัดเจนและระบุปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้า
ในขั้ น ตอนการจัด ซื้อจั ดจ้ างด้ วย และก าหนดการประชุม บยศ. ในครั้งต่ อไปคื อ วัน ที่ ๕ มิถุ น ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่อง การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาแนวทางการปรับโครงสร้างสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่ บยศ. เห็นชอบ และที่คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของ
การปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง บยศ. ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้ง
คณะกรรมการ ๖ คณะตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน นั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก ๑ คณะ เพื่อทาหน้าที่ประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม และเทคโนโลยี (Strategic Environmental Assessments) ไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่ มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ ีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๘. การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐ
อินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐๒ ๕ ๖ ๒ (Programme of Cooperation in the Fields of Science and Technology for the Period of 2017-2019)
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-อินเดีย ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ (๑) วิทยาศาสตร์การเกษตร (๒) ดาราศาสตร์ (๓) เทคโนโลยีชีวภาพ (๔) พลังงานหมุนเวียน (๕) เทคโนโลยี
ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ (๖) วิทยาศาสตร์อวกาศรวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิอวกาศ (๗) ชีววิทยาศาสตร์ (๘) เทคโนโลยีอาหาร
และ (๙) สาขาอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน โดยมีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะของโครงการวิจัยร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม และ
การแลกเปลี่ยนการเยือน
๑.๒ อนุ มัติให้ป ลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายเป็น ผู้ล งนามในร่างแผน
ความร่วมมือฯ
๒. ให้ก ระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ ความเห็ นของส านั กงบประมาณเกี่ ยวกับ ค่าใช้จ่ายที่ จะเกิดขึ้ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป รับ แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว โดยให้ถือปฏิบั ติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณและเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับตามความจาเป็นและเหมาะสม ไปดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแผนความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุ ผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
ด้วย

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เมื่อได้มีการเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากผลการเจรจาหรือความตกลงนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ค ณะรัฐ มนตรีได้มีม ติม อบหมายให้ก ระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยสานัก งาน
พัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณ สมบัติของผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ข อ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรมดังกล่าว ให้สานักงบประมาณเร่งรัดดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วน
ร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ย วข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขฟื้ นฟู
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ ที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้ นที่ภาคใต้ รวมถึงให้สารวจและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละระดับ เช่น การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการจัดทาเส้นทางการศึกษา
(Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง นั้ น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
กาลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒.๓.๑ ด้านการพั ฒนาคุ ณภาพครู ให้กระทรวงศึ กษาธิการเป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลการผลิตครูให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา
เช่น การกาหนดเป็นกฎกระทรวงหรือการจัดตั้งสถาบันควบคุมมาตรฐานการผลิตครู
๒.๓.๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางในการกากับดูแลให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดเก็บข้อมูลรายงาน
ผลการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแต่ละเขต เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทาเส้นทางการศึกษาของนักเรียนให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละเขตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๓ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ ีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

๘๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง กรอบแนวทางการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ส าหรั บ ๕ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักการของกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สาหรับ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และมอบหมายให้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์ อาทิ เห็นควรใช้กลไกการรับรอง
โครงการวิจยั สาหรับการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีในการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลที่ได้จ่ายไปในการดาเนินการ
ควรประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน (ผู้ว่าจ้างทาวิจัย) รวมทั้งมหาวิทยาลัยและนักวิจัย (ผู้รับจ้างทาวิจัย) ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักรับรู้
และเข้าใจแนวทางและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ควรกาหนดแนวทางในการกาหนดหัวข้อการวิจัยและการจัดทาฐานข้อมูลการวิจัย
ควรส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยใน ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก และควรมีระบบตรวจสอบความซ้าซ้อนในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป
๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย์ อาทิ
ในมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฯ เห็นควรพิจารณานิยามคาว่า “โครงการวิจัยและพัฒนา” เพิ่มเติมให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับลักษณะของ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” สาหรับนิยามของ “ผู้รับทาการวิจัย” ควรใช้หลักเกณฑ์
และแนวทางตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด นอกจากนี้ ตามมาตรา ๗ กาหนดว่า หากใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว
ห้ามไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงการยกเว้ น
ไปใช้สิทธิซ้าซ้อนภายใต้กฎหมายอื่น ควรปรับปรุงแก้ให้ครอบคลุม ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองค่าใช้จ่าย เช่น
รายการค่าใช้จ่ายที่สามารถนามาหักเป็นรายจ่ายเพื่อการวิจัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ว่าจ้างทาวิจัย
และกลุ่มผู้ว่าจ้างทาการวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔. มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์
ที่ได้จากการด าเนินการตามกรอบแนวทางดังกล่าว เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจและการลงทุ น
ของประเทศรับทราบเพื่อกากับติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการต่อไป

๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ ๓ (The 3rd
RISE 2017)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย
ครั้งที่ ๓ (The 3rd RISE 2017) ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน โดยกระทรวง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)] ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Railway Technical Research Institute (RTR) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระบบรางของประเทศญี่ปุ่น
เป็นต้น รูปแบบการจัดงานฯ ประกอบด้วย (๑) การบรรยายและเสวนาวิชาการ (๒) การนาเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการคมนาคม
ระบบรางของไทย (๓) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งระบบราง
ของประเทศญี่ปุ่น (๔) การจัดแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบรางไทย รวมทั้งการเสวนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมระบบขนส่งภายใต้หัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย : ก้าวกระโดดไปด้วย
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย” เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบรางของประเทศไทยโดยใช้มาตรการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (International
Collaboration Program : ICP) หรือ Offset Policy (กิจกรรมชดเชยเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ) ส่งผลให้ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีของประเทศตนเองและเปลี่ยนจากประเทศผู้ซื้อไปเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตในอนาคตได้ ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

๘.๕ ปรับปรุงและจั ด เตรีย มให้ มี โครงสร้างพื้ น ฐานด้ านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนระบบมาตรวิทยาของประเทศ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการวัดเพื่อตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ (๒) บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
ให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ (๓) ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีทางมาตรวิทยา (๔) ขับเคลื่อน
สังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา และ (๕) พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศ
ทางการวัด ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
ดาเนินภารกิจ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ควรกาหนด
แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินงานในแต่ละปี รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทางาน
เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรวิทยา
สามารถให้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ที่สาคัญเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป และให้ความสาคัญกับการบูรณาการ
และผลักดันโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนา
กลุ่มผู้ใช้บริการมาตรวิทยาในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ควรมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนาไปสู่การทางานเชิงบูรณาการของผู้เกี่ยวข้อง
อย่างแท้จริง มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม และให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายอื่น ๆ เพิ่มเติม ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. เมื่อกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติมีผลใช้บังคับแล้ว ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
พิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย

๘๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรือ่ ง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยั่งยืนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการพัฒ นาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้าในประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรั ฐนาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนาผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย
ต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอานาจหน้าที่เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีการจาแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้กาหนดเป้าหมายการดาเนินการให้ชัดเจน
และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา
ดาเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจดาเนินการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดาเนินการเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลที่ต้องการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของ
ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ ง กั บ
งบประมาณที่มีอยู่ด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) และการเข้าเป็น
ภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานสารวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งกรณีผู้ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้ อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมฉับพลันที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเร่งสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่อาจชารุดและไม่แข็งแรง
เพียงพอ และให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อ ป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน สาหรับพื้นที่ใดที่อาจเกิดภาวะน้าท่วมขึ้น
ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้า
รถขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
๔.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการสารวจเส้นทางการจราจรที่อาจชารุดเสียหายในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก โดยให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดกฎหมายได้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถนา
งานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการ
ดั งกล่ า ว และให้ ร่วมกั น รวบรวมผลงานหรื องานวิจั ยที่ ได้ รับรางวัลชนะเลิ ศต่ าง ๆ เช่ น ผลงานจากการประกวดโครงงาน
วิท ยาศาสตร์ และวิ ศวกรรมระดั บโลก (The Intel International Science and Engineering Fair 2017 : Intel ISEF)
เพื่อนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๗. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป
๘. ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากาหนด
รูปแบบการจัดทาและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งประเด็นอื่นที่สาคัญ เช่น กรณีผลการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ การแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การจัดตั้งอนุกรรมการด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการหารือกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคม
ต่อไป ทั้งนี้ ให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้
ไม่สามารถนางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ นั้น ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
การคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมู ลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ
นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเร่งพิจารณากาหนดมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการกาจัดขยะ
ในระบบระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบให้หมดไปโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
ในหลายพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้ความร่วมมือในการเก็บและกาจัดขยะให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดดังกล่าว
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
น้าป่าไหลหลาก รวมทั้งการเตรียมพื้นที่แก้มลิงรองรับปริมาณน้าที่จะไหลลงมาจากภาคเหนือลงสู่ตอนกลางของประเทศ ตลอดจน
เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแผนบริหาร
จัดการน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในแต่ละพื้นที่ต่อไป
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสร้างจิตสานึก นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณานาหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้มุมมอง แง่คิด ข้อเตือนใจ หลักการในการประพฤติ ปฏิบัติ และ
๘๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

การดารงตนที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หนังสือสุภาษิต ปรัชญา มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๕

นโยบายที่
๙
การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยื น

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาตม ๒๕๖๐)

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ท่ าที ไทยในการประชุ ม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development
Goal 14
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติท่าทีไทยสาหรับการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation
of Sustainable Development Goal 14 ซึ่งกาหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยในการประชุมฯ จะมีการแสดงท่าทีว่า ประเทศไทยมีเจตนารมณ์ ที่ชัดเจนในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประชาคมโลก มีความก้าวหน้าที่
ชัดเจนตามเป้าประสงค์ต่าง ๆ และมีการดาเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะประกาศคามั่นโดยสมัครใจ
(Voluntary Commitments) ใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การประมงยั่งยืน (๒) หัวข้อมลพิษทางทะเล และ (๓) หัวข้อการบริหารจัดการ
ปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
๒. เห็นชอบร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future : Call for Action ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมฯ มีสาระสาคัญ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑๔ ให้ได้ตามกาหนดเวลา
๓. เห็นชอบร่างเนื้อหาคามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitments) ที่ประเทศไทยจะประกาศ
๔. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร Our Ocean, Our Future : Call for Action และร่างเนื้อหา
คามั่นโดยสมัครใจที่ประเทศไทยจะประกาศที่มิใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่

๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เช่น
การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา สารวจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน
หรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทาได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพื้นที่และสอดคล้อง
กับการดาเนินนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการจ้างงานในพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดาเนิ นการ
ตามนโยบายประชารัฐหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์
๒. ด้านสังคม มอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด
การดาเนินการปราบปรามการค้าประเวณีให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีเด็ ก ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากาหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกนามาค้าประเวณีให้สามารถประกอบ
อาชีพและดารงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการทางานให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงข้อมูล
พื้นที่ป่าที่สาคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่
ที่ประสบปัญหาน้าท่วมหรือน้าแล้ง พื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ดินทั บซ้อน พื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น เพื่อนาเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรี และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศ และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายาของภูมิภาคนี้ต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับและเร่งรัดการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ได้ข้อยุติและปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๓.๔ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้กรมประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้มีการแบ่งการดาเนินงาน
ของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ
และด้านกฎหมาย
๓.๔.๒ ระดับ กระทรวง ซึ่งเป็น การชี้แจงของรัฐมนตรี ให้โฆษกประจากระทรวงของแต่ละกระทรวง
สร้างการรับรู้ โดยให้มีการจัดทาเอกสารข่าวกระทรวง (Press Release) เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกระทรวงทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางข้างต้น ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานผลในภาพรวมต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่ อาเภอท่าศาลา อาเภอเมือง
และอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล
๑๘ จังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อนาที่ดินที่เป็นป่าชายเลน ในท้องที่อาเภอท่าศาลา อาเภอเมือง และอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื้อที่ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ๕,๐๐๐ ไร่ และทาการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ๗,๐๐๐ ไร่ และ
จัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๘ จังหวัด เนื้อที่ประมาณ ๕,๔๕๘-๑-๓๓ ไร่ ประกอบด้วย จังหวัด
ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา และปัตตานี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การกาหนดแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มเติมและรักษาป่าชายเลนไว้ให้ได้อย่างยั่งยืน
ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๒. ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้วนั้น
ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
มหาดไทย ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายใน
ปี ๒๕๖๐

๘๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาตม ๒๕๖๐)

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เช่น
การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา สารวจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน
หรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทาได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพื้นที่และสอดคล้อง
กับการดาเนินนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการจ้างงานในพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายประชารัฐหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์
๒. ด้านสังคม มอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด
การดาเนินการปราบปรามการค้าประเวณีให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีเด็ก ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากาหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกนามาค้าประเวณีให้สามารถประกอบ
อาชีพและดารงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการทางานให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงข้อมูล
พื้นที่ป่าที่สาคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่
ที่ประสบปัญหาน้าท่วมหรือน้าแล้ง พื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ดินทั บซ้อน พื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น เพื่อนาเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรี และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศ และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายาของภูมิภาคนี้ต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับและเร่งรัดการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ได้ข้อยุติและปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๓.๔ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้กรมประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้มีการแบ่งการดาเนินงาน
ของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ
และด้านกฎหมาย
๓.๔.๒ ระดับ กระทรวง ซึ่งเป็น การชี้แจงของรัฐมนตรี ให้โฆษกประจากระทรวงของแต่ละกระทรวง
สร้างการรับรู้ โดยให้มีการจัดทาเอกสารข่าวกระทรวง (Press Release) เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกระทรวงทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางข้างต้น ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานผลในภาพรวมต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งประเด็นอื่นที่สาคัญ เช่น กรณีผลการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ การแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การจัดตั้งอนุกรรมการด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการหารือกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคม
ต่อไป ทั้งนี้ ให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถ
นางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ นั้น ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนิน การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ
นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเร่งพิจารณากาหนดมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และนาเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการกาจัดขยะ
ในระบบระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบให้หมดไปโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้าและป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
ในหลายพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้ความร่วมมือในการเก็บและกาจัดขยะให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดดังกล่าว
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
น้าป่าไหลหลาก รวมทั้งการเตรียมพื้ นที่แก้มลิงรองรับปริมาณน้าที่จะไหลลงมาจากภาคเหนือลงสู่ตอนกลางของประเทศ
ตลอดจนเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาแผนบริหารจัดการน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสร้างจิตสานึก นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณานาหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้มุมมอง แง่คิด ข้อเตือนใจ หลักการในการประพฤติ ปฏิบัติ และ
การดารงตนที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หนังสือสุภาษิต ปรัชญา มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี สาหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้าห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี สาหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้าห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับปรุงรายละเอียดขององค์ประกอบโครงการตามผลการศึกษา
ของกรมชลประทาน จานวน ๓ รายการ ได้แก่ สถานีสูบน้าบ้านแดนเมือง ประตูระบายน้าในลาน้าห้วยหลวง และพิจารณาเพิ่มงาน
ด้าน Smart Flood Control System (ระบบควบคุมอุทกภัยแบบอัจฉริยะ) รวมทั้งรายการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยไม่ต้อง
ปรับปรุงจากเดิม ได้แก่ อาคารบังคับน้าในลาน้าสาขา จานวน ๑๒ แห่ง พนังกั้นน้าระยะทาง ๔๗.๐๒ กิโลเมตร และระบบชลประทาน
จานวน ๑๓ โครงข่าย และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ดังกล่าว
๘๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาตม ๒๕๖๐)

เพื่ อ ประกอบการจั ดท า “พิ มพ์ เขี ยวข้ อริ เริ่ มความร่ วมมื อใหม่ ทางเศรษฐกิ จไทย-เกาหลี ” (Korea-Thailand Blueprint for New
Economic Cooperation Initiatives) ต่อไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลที่ได้จากความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี มาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดงบประมาณของประเทศ สาหรับการจัดทา
พิมพ์เขียวข้อริเริ่มฯ ควรระบุให้ชัดเจนว่าความร่วมมือใหม่ทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลี เป็นความร่วมมือทางวิชาการเท่านั้น ไม่มี
ข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการหรือการทาสัญญาว่าจ้างดาเนินโครงการในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๐ ของการประปาส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๖๐ ของการประปาส่วนภูมิภาค จานวน ๖ โครงการ
วงเงินลงทุนรวม ๑,๓๑๔.๕๑๖ ล้านบาท เพื่อดาเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โดยจะมีการก่อสร้างระบบน้าดิบ (ปรับปรุง
สระพักน้าดิบและวางท่อส่งน้าดิบเพิ่ม) ระบบผลิตน้าประปา (โรงกรองน้า ระบบจ่ายสารเคมี ถังน้าใส โรงสูบน้าและหอถังสูง) และ
ระบบจ่ายน้า (วางท่อส่งน้า ท่อจ่ายน้า และท่อบริการขนาดต่าง ๆ ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ส่วนงบประมาณในการดาเนินโครงการที่ยังไม่มีแหล่งเงินงบประมาณรองรับ จานวน ๑ โครงการ [โครงการปรับปรุง
กิจการประปาภายหลังรับโอน (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน) วงเงินลงทุน ๕๘.๖๗๗ ล้านบาท] ให้เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงบประมาณที่เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทารายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย และแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งสานักงบประมาณ
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ตามความจาเป็นและเหมาะสมตามกาลังเงินของประเทศต่อไป
๓. ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมทั้งรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ
ที่เห็นควรดาเนินการขอใช้น้าต่อกรมชลประทานตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการหลังจากได้รับอนุมัติโครงการ ควรศึกษา
รูปแบบและแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ (Public - Private - Partnership : PPP) เป็นต้น และดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงความคุ้มค่าจากการลงทุนทางด้านการเงิน การควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการผลิต การเพิ่มรายได้จากการให้บริการและการลดอัตราน้าสูญเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความต้องการ
แรงงานประมงทั้งระบบ จานวนแรงงานประมงต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และจานวนแรงงานประมงต่างด้าวดังกล่าวที่ทางาน
อยู่จริง และให้พิจารณากาหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานประมง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่างด้าวและทางานผิดประเภท และให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทาการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๐ และการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้
ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรม
มีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามผลการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการดาเนินคดีจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความด้วย
๓.๒ ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นั้น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการดาเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติเป็นลาดับแรกก่อน
๓.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ได้สร้างโปรแกรม
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware WannaCry) สาเร็จแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา
นาโปรแกรมดังกล่าวมาเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ นั้น
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องก่อนในเขตพื้นที่ธุรกิจ
เช่น ศูนย์การค้า อาคารสานักงาน ที่กาหนดให้มีการแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทางที่มีการทิ้งขยะ กลางทางในส่วนของการขนย้ายขยะ
และปลายทางในส่วนของการกาจัดขยะ โดยอาจพิจารณาจ้างเอกชนมาดาเนินการ (Outsource) ทั้งนี้ ให้คานึงถึงผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเก็บขยะไปขายด้วย และนาเสนอผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งประเด็นอื่นที่สาคัญ เช่น กรณีผลการจัดสถานะประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ การแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การจัดตั้งอนุกรรมการด้านการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการหารือกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคม
ต่อไป ทั้งนี้ ให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถ
นางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ นั้น ให้รัฐมนตรีประจาสานั กนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวง
ดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมโดยด่ว น เพื่ อ ให้ สามารถดาเนิ น การขับ เคลื่อ นการวิจัย และพั ฒ นานวัต กรรมต่าง ๆ ให้ เกิด ผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเร่งรัดการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทาง
ประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเร่งพิจารณากาหนดมาตรการดังกล่าว
ให้ แ ล้ วเสร็ จ โดยเร็ว และน าเสนอนายกรั ฐ มนตรีภ ายใน ๑ เดื อ น รวมทั้ งให้ ก ระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร
เร่งดาเนินการกาจัดขยะในระบบระบายน้าในพื้นที่รับผิดชอบให้หมดไปโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขังในหลายพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน
๙๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาตม ๒๕๖๐)

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ความร่วมมือในการเก็บและกาจัดขยะให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
ดังกล่าว
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
น้าป่าไหลหลาก รวมทั้งการเตรียมพื้นที่แก้มลิงรองรับปริมาณน้าที่จะไหลลงมาจากภาคเหนือลงสู่ตอนกลางของประเทศ ตลอดจน
เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแผนบริหาร
จัดการน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในแต่ละพื้นที่ต่อไป
๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสร้างจิตสานึก นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณานาหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้มุมมอง แง่คิด ข้อเตือนใจ หลักการในการประพฤติ ปฏิบัติ และ
การดารงตนที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น หนังสือสุภาษิต ปรัชญา มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบในหลัก การร่า งกฎกระทรวงควบคุม สถานประกอบกิจ การที่เ ป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เห็นว่า การกาหนดนิยามในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ ควรเพิ่มเติมนิยาม “มลพิษทางกลิ่น” หมายความว่า สภาวะของกลิ่นอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สาหรับ
การนาร่างกฎกระทรวงฯ ไปบังคับใช้กรณี ข้อ ๓ ค่ามาตรฐานมลพิษที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สาธารณสุข หากเป็นประเภทและขนาดกิจการเดียวกันกับกิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการประกาศกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดตามมาตรา ๕๕ โดยค่ามาตรฐานนั้นจะต้องไม่ต่ากว่าค่ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ไปพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง (ร่ า ง) แผนที่ น าทางการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand's Nationally
Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนที่นาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s
Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) เพื่ อ เป็ น กรอบการด าเนิ น งานที่ จ ะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศร้อยละ ๒๐ หรือที่ ๑๑๑ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยดาเนินการใน ๓ สาขาหลัก (๑๕ มาตรการ) ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม
และการใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และสาขาการจั ดการของเสี ย ซึ่ งเป็ น สาขาที่ ห น่ วยงานมีค วามพร้อมและมี ศั กยภาพที่ ส ามารถลดก๊ าซ
เรือนกระจก ณ ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ทั้งสิ้น ๑๑๕.๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
๑.๒ มอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ศักยภาพการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนที่นาทางฯ เพื่อสนับสนุนศักยภาพการดาเนินงานของหน่วยงานโดยครอบคลุมข้อจากัด
ความต้องการด้านการสนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของมาตรการต่าง ๆ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑.๓ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ตาม (ร่าง) แผนที่นาทางฯ
๑.๔ มอบหมายให้สานักงบประมาณสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานในการเตรียมความพร้อม
และปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว รวมถึงพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในประเด็นการสร้างแรงจูงใจโดยการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมหรือลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อน ระยะที่ ๒ ในส่วนของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือและกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน และการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม (ร่าง) แผนที่นาทางฯ อย่างเข้มงวดและตรวจสอบ
ประเมินผลได้ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย สาหรับงบประมาณในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ
ตาม (ร่าง) แผนที่นาทางฯ สานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติแล้ว แต่เนื่องจากในชั้นนี้ (ร่าง) แผนที่นาทางฯ ยังขาดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นควรให้จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดาเนินงานตาม (ร่าง) แผนที่นาทางฯ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากาหนดประเด็นสาคัญ
ในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (ร่าง) แผนที่นาทางฯ และร่วมกันบูรณาการและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้
สามารถดาเนินการตามแผนได้ครอบคลุมในทุกมิติ

๙๓
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นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เมื่อได้มีการเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่าง
ประเทศไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เกิ ดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และความเชื่ อมั่ นแก่ ประชาชนและการเตรียมความพร้ อมให้ ผู้ ประกอบการภาคเอกชนและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องอื่ น ๆ ให้ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากผลการเจรจาหรือความตกลงนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ค ณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานั กงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย นั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมดังกล่าว
ให้สานักงบประมาณเร่งรัดดาเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อย
ให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วน ร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของ
หน่วยงาน
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด การดาเนินการแก้ไขฟื้ นฟู
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ ที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้ นที่ภาคใต้ รวมถึงให้สารวจและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางระบายน้าในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละระดับ เช่น การพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการจัดทาเส้นทางการศึกษา
(Education Path) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
กาลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒.๓.๑ ด้านการพั ฒนาคุ ณภาพครู ให้กระทรวงศึ กษาธิการเป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางการกากับดูแลการผลิตครูให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา
เช่น การกาหนดเป็นกฎกระทรวงหรือการจัดตั้งสถาบันควบคุมมาตรฐานการผลิตครู
๒.๓.๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางในการกากับดูแลให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดเก็บข้อมูลรายงาน
ผลการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแต่ละเขต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาเส้นทางการศึกษาของนักเรียนให้เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียนและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละเขตต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยั่งยืนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวทางการพัฒ นาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์น้าในประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐนาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนาผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูปและพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย
ต่อไปด้วย
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอานาจหน้าที่เพื่อกาหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีการจาแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้กาหนดเป้าหมายการดาเนินการให้ชัดเจน
และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา
ดาเนินการให้เหมาะสม ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจดาเนินการเรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย กระทรวงศึกษาธิการอาจดาเนินการเรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลที่ต้องการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของ
ผู้มี ร ายได้ น้ อ ย ทั้ งนี้ ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่มีอยู่ด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) และการเข้าเป็น
ภาคีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป
๓. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานสารวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ
พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันปัญหาน้าท่วมฉับพลันที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเร่งสารวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่อาจชารุดและไม่แข็งแรง
เพียงพอ และให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อประชาชน สาหรับพื้นที่ใดที่อาจเกิดภาวะน้าท่วมขึ้น
ให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๔.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วม เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้า
รถขนาดใหญ่เพือ่ ขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
๔.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการสารวจเส้นทางการจราจรที่อาจชารุดเสียหายในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก โดยให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
๕. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดกฎหมายได้
๙๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถนางานวิจัยดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และให้ร่วมกัน
รวบรวมผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ เช่น ผลงานจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก
(The Intel International Science and Engineering Fair 2017 : Intel ISEF) เพื่อนาไปต่อยอดการดาเนินการในเชิงพาณิชย์
หรือนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
๗. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นต่อไป
๘. ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
กาหนดรูปแบบการจัดทาและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนาไปใช้ ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของ
การจัดทา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพย. เสนอ
ซึ่งที่ประชุม กพย. มีมติรับทราบ (๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินการตามมติ กพย. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ การเพิ่ม
ผู้แทนทางด้านกฎหมายและกิจการยุติธรรมในองค์ประกอบของ กพย. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย. จานวน ๓ คณะ
ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และการจัดทาแผนผังความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับนโยบายและยุ ทธศาสตร์ของประเทศ
(๒) รายงานความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย. ทั้ง ๓ คณะ และ (๓) การเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับชาติ โดยสมัครใจของประเทศไทย โดยเป็นการเข้าร่วมติดตามเรื่อง การลดความยากจน
ในประเทศ ในปี ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๕๐ ท่าน ประกอบด้วย (๑) กรรมาธิการที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจานวนไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
หรือจานวนไม่เกิน ๑๐ ท่าน และ (๒) กรรมาธิการในสัดส่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๔๐ ท่าน ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๖
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พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอานาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสานักงาน ก.พ. ที่ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเกลี่ยอัตรากาลัง
ที่มีอยู่เดิมเพื่อรองรับส่วนราชการซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน กาหนดแบบเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับเพิ่มเติม รวมทั้งกาหนดให้มีการรายงานและประเมินผล
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับ
นิยามของคาว่า “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” ในข้อ ๔ (๑) ของร่างระเบียบฯ จากเดิม “หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สาหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ” แก้ไขเป็น “หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล สาหรับกระทรวงกลาโหมให้หมายถึงส่วนราชการในสั งกัดกระทรวงกลาโหม และหมายรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมดังกล่าวที่เป็นนิติบุคคลด้วย” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. สาหรับร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่ าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่เป็นอานาจของนายกรัฐมนตรีและจะดาเนินการออกประกาศได้ต่อเมื่อร่างระเบียบในเรื่องนี้
มีผลใช้บังคับแล้ว จึงให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรับร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ ไปพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้รับความเห็นของสานักข่าวกรองแห่งชาติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการดาเนินการตามข้อ ๕๓ แห่งระเบียบฯ คือ
ให้องค์การรักษาความปลอดภัยประสานการปฏิบัติในการจัดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และคาแนะนาการปฏิบัติตามระเบียบนี้
รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นและงบประมาณ รวมทั้งแบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
ประจาปีควรจัดทาคาอธิบายการใช้งาน รายละเอียดของการกรอกแบบในแต่ละข้ออย่างชัดเจน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Prime
Minister Delivery Unit : PMDU) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อ ยและมีป ระสิท ธิภาพ โดยให้ผู้ อานวยการสานัก งานบริห ารนโยบายของนายกรัฐมนตรีป ฏิ บัติ หน้ าที่ขึ้ นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สานักงาน
บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีเสนอ

๙๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะกรรมการกาหนดเป้าหมาย
และนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงาน ก.พ. (ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร.) เสนอ
และให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตามมติ คปร. ดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้
๑.๑ อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้กับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รวม ๔๕๐ อัตรา
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข) กาหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีละ ๕๐ อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๙ ปี และให้สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาจัดสรรตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ชายแดน และให้
กาหนดเป็นตาแหน่งที่ต้องตรึงไว้เป็นการประจาในพื้นที่โดยมิให้เปลี่ยนชื่อตาแหน่งเป็นสายงานอื่น และไม่ให้กระทรวงสาธารณสุข
ขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑.๒ ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จานวน ๑๐,๙๙๒ อัตรา โดยให้สานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขนาตาแหน่งว่างที่มีอยู่และตาแหน่งที่จะว่างในอนาคตมาบริหารจั ดการเพื่อรองรับการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ
ตามความจาเป็น
๑.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงการทางานในโรงพยาบาลให้มีลักษณะการผสมผสานทักษะความชานาญ
งานเฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลทาหน้าที่สนับสนุนการทางานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งปรับลดหรื อทบทวน
ให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติเฉพาะภารกิจที่ต้องใช้พยาบาลวิชาชีพเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลได้ปฏิบัติงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ
๑.๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาการจ้างพนักงานราชการหรือใช้วิธีการจ้าง
พนักงานจากภายนอกองค์กร (Outsource) เพื่อทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการในภารกิจที่มีความจาเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติม
๑.๕ ให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการดาเนินการให้ คปร. ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขมีมติอนุมัติการกาหนดตาแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพในแต่ละปี
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสานักงาน ก.พ. ที่เห็นควรบริหารจัดการตาแหน่งว่างให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกาลังคนและลดการขออัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคคลภาครัฐ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายจาก
งบบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไปให้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะกรรมการกาหนด
เป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงาน
ก.พ. (ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร.) เสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตามมติ คปร. อย่างเคร่งครัดด้วย ดังนี้
๑.๑ อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้กับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม
๘,๗๙๒ อัตรา โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แบ่งการกาหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นระยะเวลา
๓ ปี ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒,๙๙๒ อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒,๙๐๐ อัตรา และปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒,๙๐๐ อัตรา โดยการกาหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขบริหารจัดการภายในวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑.๒ เห็นชอบให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้รายงานความคืบหน้าต่อ คปร. ภายในกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนการบรรจุ
พยาบาลวิชาชีพในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายใน
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เสนอแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อ คปร. ก่อนการบรรจุพยาบาลวิชาชีพในอัตราข้า ราชการ
ตั้งใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ เมื่อมีการบรรจุพยาบาลวิชาชีพในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวง
สาธารณสุขหลีกเลี่ยงในการนาเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อป้อ งกัน
มิให้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องขอให้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในภายหลัง โดยให้กระทรวงการคลังดาเนินการ
ให้มีระเบียบในเรื่องนี้ เพื่อให้ส่วนราชการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) อย่างเคร่งครัด
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทาแผนการบริหารจัดการกาลังคนของกระทรวงสาธารณสุขในระยะยาวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้มีข้อมูลความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และที่เกี่ยวข้องอย่า งถูกต้อง สอดคล้องกับความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานจริง และมีสัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ฯ ต่อจานวนของประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ในภาพรวม
ที่เหมาะสม สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เป็นภาระงบประมาณจนเกินควร ทั้งนี้ ในการพิจารณาจานวนความต้องการ
ของบุคลากรข้างต้น ให้กระทรวงสาธารณสุขคานึงถึงบุคลากรฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ ทั้งที่อยู่ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน แล้วให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตาแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม ๘๔๙ อัตรา โดยเป็นตาแหน่งนายแพทย์ จานวน ๗๗๙ อัตรา และตาแหน่ง
ทันตแพทย์ จานวน ๗๐ อัตรา ให้กับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์ที่เป็นนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข และสาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการ
กาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. ในส่วนของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตาแหน่งเภสัชกร จานวน ๓๑๖ อัตรา นั้น ให้ คปร. รับไปพิจารณาทบทวน
ความจาเป็นเหมาะสมของการกาหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คานึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่
ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้าน เช่น สัดส่วนของเภสัชกรต่อประชาชนผู้รับบริการ
ที่เหมาะสมและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ภาระงบประมาณและจานวนบุคลากรด้านเภสัชกรที่ได้รับทุนการศึกษาและที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี เป็นต้น และให้นาผลการพิจารณาของ คปร. เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการจ้างงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เช่น
การจ้างงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา สารวจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน
หรือช่วงที่ยังไม่สามารถหางานทาได้ โดยให้พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในแต่ละพื้นที่และสอดคล้อง
กับการดาเนินนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการจ้างงานในพื้นที่ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายประชารัฐหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์
๒. ด้านสังคม มอบหมายให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด
การดาเนินการปราบปรามการค้าประเวณีให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีเด็ก ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากาหนดแนวทางการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกนามาค้าประเวณีให้สามารถประกอบ
อาชีพและดารงตนอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ศู นย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการทางานให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ต่อไป
๙๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงข้อมูลพื้นที่ป่า
ที่สาคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที่ประสบปัญหา
น้าท่วมหรือน้าแล้ง พื้นที่ที่เป็นปัญหาที่ดินทับซ้อน พื้นที่ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น เพื่อนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่ าง ๆ ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศ และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายาในประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายาของภูมิภาคนี้ต่อไป
๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น ตอง) กากับและเร่งรัดการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ได้ข้อยุติและปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๓.๔ ในการดาเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลการดาเนิ น การในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาล
ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางประสานการดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ
๓.๔.๑ ระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการชี้แจงของนายกรัฐ มนตรีแ ละรองนายกรัฐมนตรี ให้มีก ารแบ่ง
การดาเนินงานของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านต่างประเทศ และด้านกฎหมาย
๓.๔.๒ ระดับกระทรวง ซึ่งเป็นการชี้แจงของรัฐมนตรี ให้โฆษกประจากระทรวงของแต่ละกระทรวง
สร้ างการรับ รู้ โดยให้ มี ก ารจั ดท าเอกสารข่ าวกระทรวง (Press Release) เพื่ อ เผยแพร่ผลการดาเนิ น งานของกระทรวง
ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เริ่มดาเนินการตามแนวทางข้างต้น ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กากับติดตามการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานผลในภาพรวมต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความต้องการ
แรงงานประมงทั้งระบบ จานวนแรงงานประมงต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และจานวนแรงงานประมงต่างด้าวดังกล่าวที่ทางาน
อยู่จริง และให้พิจารณากาหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานประมง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่างด้าวและทางานผิดประเภท และให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทาการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๐ และการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้
ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรม
มีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามผลการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการดาเนินคดีจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความด้วย
๓.๒ ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นั้น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการดาเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
ในระดับปฏิบัติเป็นลาดับแรกก่อน
๓.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ได้สร้างโปรแกรม
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware WannaCry) สาเร็จแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา
นาโปรแกรมดังกล่าวมาเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องก่อนในเขตพื้นที่ธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า
อาคารสานักงาน ที่กาหนดให้ มีก ารแยกประเภทขยะตั้งแต่ ต้นทางที่ มีการทิ้ งขยะ กลางทางในส่วนของการขนย้ายขยะ และ
ปลายทางในส่วนของการกาจัดขยะ โดยอาจพิ จารณาจ้างเอกชนมาดาเนิ นการ (Outsource) ทั้ งนี้ ให้ คานึงถึงผลกระทบต่ อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเก็บขยะไปขายด้วย และนาเสนอผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริห ารและพัฒ นากาลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)] ในส่วนของการกาหนดเงื่อนไขในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา ตามมาตรการบริห ารจั ด การอั ตราก าลังปกติ เป็ น กรณี พิ เศษเฉพาะราย โดยให้ ก.ค.ศ. จั ดสรรอั ตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คืนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา
ขยายโอกาสที่มีนักเรียนจานวนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติแต่ประสบปัญ หาการขาดแคลนอัตรากาลังครู จานวน
รวมทั้งสิ้น ๒๔๑ แห่ง โดยจัดสรรอัตรากาลังครู จานวนรวมทั้งสิ้น ๒๕๕ อัตรา ตามมติคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลังคนภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิก ารรับ ความเห็ นของสานั กงบประมาณ สานั กงาน ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดสรรอัตราว่างในพื้นที่และโรงเรียนที่ขาดแคลนอัตรากาลังครูอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งเร่งรัดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการควบรวมโรงเรียนต่อไป และกาหนด
แนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการควบรวมโรงเรียนเพื่อให้แต่ละโรงเรียนมีจานวนนักเรียนที่เหมาะสม
และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณา
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย อาทิ การจ้างพนักงานจากภายนอกองค์กร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระ
งบประมาณภาครัฐในระยะยาว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังส่วนราชการในภาพรวมทั้งระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้สานักงาน ก.พ. ร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างและอัตรากาลัง
ส่วนราชการในภาพรวมทั้งระบบให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานให้บริการประชาชน ร วมถึง
การยุบรวมหน่วยงานภายในที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (career path) อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่
ที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการเรียกบรรจุข้าราชการใหม่ และจากการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันของหน่วยงาน เช่น ลูกจ้าง พนักงานราชการ อย่างเหมาะสมด้วย

๑๐๑ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจา
อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ ประเภท หลักสูตร อัตราและวิธีการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้ก ระทรวงการคลังรับ ความเห็น ของสานัก งบประมาณเห็น ว่า ภาระงบประมาณที่จ ะเพิ่ม ขึ้น ประมาณ
๕,๓๐๙,๐๐๐ บาทต่อปี นั้น ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วไปดาเนินการก่อน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบสรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ฝ่ายเลขานุการ บยศ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเห็นชอบร่างคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
นาร่างคาสั่งดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๒ การปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบ
แนวทางการปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาแนวทางการปรับโครงสร้างดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตของที่ประชุมไปดาเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๓ ข้อเสนอการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
ที่ประชุมอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการดาเนินการ รวมทั้งจัดทารายละเอียดการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว
โดยพิจารณาดาเนินการในส่วนของกิจกรรมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และให้รายงานผลการดาเนินงาน
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบระบบงาน และ
ทาหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ Project Manager Officer (PMO) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุมเห็นชอบให้สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางจัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลางปี) โดยให้สรุปเป็นข้อมูลของแต่ละกระทรวงให้ชัดเจนและระบุปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้า
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ในขั้ น ตอนการจัด ซื้อจั ดจ้ างด้ วย และก าหนดการประชุม บยศ. ในครั้งต่ อไปคื อ วัน ที่ ๕ มิถุ น ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่อง การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาแนวทางการปรับโครงสร้างสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่ บยศ. เห็นชอบ และที่คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของ
การปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง บยศ. ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้ง
คณะกรรมการ ๖ คณะตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน นั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก ๑ คณะ เพื่อทาหน้าที่ประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม และเทคโนโลยี (Strategic Environmental Assessments) ไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกาหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวง
ที่มีกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคมและกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตามมติคณะกรรมการ
กาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่ฝ่ายเลขานุการร่วม
คปร. เสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุ มัติ จัดสรรอั ตราข้าราชการตั้งใหม่ ตาแหน่ งนั กวิชาการยุติ ธรรม ระดับ ปฏิบั ติ การหรือชานาญการ
จานวน ๑๐ อัตรา ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรองรับภารกิจการจัดทารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights : ICESCR) สาหรับตาแหน่งที่ขอรับการจัดสรรอีก ๑๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกรณี ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ เห็นควรให้นาไปพิจารณารวมกับการวิเคราะห์อัตรากาลังข้าราชการเพื่อรองรับแผนยุทธ ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม
๑.๒ เห็นชอบให้นาผลการพิจารณากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จานวน ๒ อัตรา
เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาอนุมัติต่อไป
๒. ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพปรั บ แผน
การปฏิ บัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปดาเนิ นการ ส่วนค่ าใช้จ่ายที่ จะเกิดขึ้ น
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๐.๒ กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐๓ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านนโยบาย (๒) ด้านเศรษฐกิจ (๓) ด้านกระบวนการยุติธรรม และ (๔) ด้าน
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับกลไกการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่รัฐบาลที่คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงาน ป.ป.ท. เสนอ

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี องค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การปฏิรูปประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ป.ย.ป. เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการแต่ละคณะภายใต้ ป.ย.ป. ได้แก่ คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งภาพรวมการขับเคลื่อน ป.ย.ป.
๒. การเตรียมการและการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ (๑) กฎหมายที่ต้องดาเนินการ
ตราตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกอบด้วย เรื่องที่มีกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ และเรื่องที่ไม่ได้กาหนด
กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ และ (๒) การดาเนินการที่ต้องกระทาเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับรวม ๓๒ กิจกรรมที่สาคัญ
ได้แก่ การติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน (ป.ย.ป. และสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี) การกาหนดแนวทาง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

การจัดทาและเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
การสร้างความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ปวงชนชาวไทย
๓. เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างภายในของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ป.ย.ป. ได้มีข้อสั่งการให้สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีหารือกับ
กระทรวงการคลังในการกาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่บุคคลที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานบริหารนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงการกาหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารสานักงาน ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการแต่ละคณะ
ภายใต้ ป.ย.ป. ตลอดจนการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมอบหมายคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว จานวน ๙ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้
๑.๑ แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
๑.๒ การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ : มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
๑.๓ นาร่องเมืองข้าว : จังหวัดกาฬสินธุ์ Rice City Pilot Project : Kalasin Province
๑.๔ การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่
๑.๕ การจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์
๑.๖ การวางแผนกาลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
๑.๗ การปฏิรูประบบที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมือง
๑.๘ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลไม้โตเร็วเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร สร้างป่าและ
เสริมความมั่นคงด้านพลังงาน
๑.๙ ข้อเสนอประเด็นสาคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตาแหน่งกานัน วาระการดารงตาแหน่งกานัน และการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศต่อไป

การดาเนินการตามคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรี
หรือส่วนราชการดาเนินการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่มอบหมาย
ให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดาเนินการ จานวน ๖๑ ฉบับ ส่วนใหญ่ส่วนราชการได้ดาเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
๕๔ ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๒ ของคาสั่งที่ต้องติดตามทั้งหมด) และส่วนราชการไม่ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนด หรือยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จานวน ๗ ฉบับ เช่น การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามคาสั่งที่ ๒๘/๒๕๕๙
๑๐๕ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการยื่นคาขออนุญาตและการอนุญาตให้
ทาไม้หวงห้ามฯ และเรื่องการออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตนาไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับ
ไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ ปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ตามคาสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นต้น
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดตามผลการดาเนินการแล้วแจ้งให้สานักงานเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ (มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) ลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
โดยในการประชุม กพยช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างเนื้อหารายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กพยช. ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญจานวน ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) อานาจหน้าที่ องค์ประกอบของ กพยช. (๒) คณะอนุกรรมการภายใต้
กพยช. (๓) ผลการดาเนินงานของ กพยช. และ (๔) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธาน กพยช. เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จานวน ๘ แห่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน จานวน ๘ ฉบับ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงบทอาศัย
อานาจตามร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนทั้ง ๘ แห่ง ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
การกาหนดให้องค์การมหาชนแจ้งแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตลอดจนความชัดเจนในการใช้มาตรฐานการบัญชีที่นามาจัดทาบัญชีขององค์การมหาชน
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑.๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรกาหนด
แนวทางการกาหนดเครื่องแบบขององค์การมหาชนเพื่อให้การกาหนดเครื่องแบบของทุกองค์การมหาชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๗ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม ๖ ฉบับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้าดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตวางหลักประกันเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสี การจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้ว และเพื่อการเข้าดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่อ
ใบอนุญาต
๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือนาเข้าซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี
๑.๔ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้การมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ นาเข้า ส่งออก หรือ
นาผ่านวัสดุนิวเคลียร์จะต้องได้รับอนุญาต รวมทั้งกาหนดให้การนาเข้า ส่งออก หรือนาผ่านเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วจะต้องได้รับ
ใบอนุญาต
๑.๕ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผู้มีไว้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์บางประเภทที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจะต้องแจ้งการครอบครอง
วัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑.๖ ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการโอนใบอนุญ าตเกี่ยวกั บวัสดุ กัม มัน ตรังสี
เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ควรปรับลดเอกสารประกอบการขอรั บใบอนุญาตลง คัดเฉพาะ
เอกสารที่จาเป็นเท่านั้น และเอกสารประกอบการขออนุญาต ควรอนุญาตให้เป็นเอกสารดิจิทัล เพื่อความสะดวก และลดภาระงาน
เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสี
พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีมติรับทราบ (๑) สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ความคืบหน้า
ของข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นต่าง ๆ และ (๔) แนวคิด
การจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งพิจารณาในประเด็นที่สาคัญ อาทิ ร่างระเบียบและหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้

๑๐๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามที่สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกไปอีก ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งผลิตแพทย์ให้เพียงพอแก่การดาเนินการชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา ๑๕๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความต้องการ
แรงงานประมงทั้งระบบ จานวนแรงงานประมงต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และจานวนแรงงานประมงต่างด้าวดังกล่าวที่ทางาน
อยู่จริง และให้พิจารณากาหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานประมง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่างด้าวและทางานผิดประเภท และให้นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทาการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๐ และการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถขยายเครือข่ายถ่ายทอดความรู้
ไปสู่ผู้ปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการ
ยุติธรรมมีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรม
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดาเนินการ
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการดาเนินคดีจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความด้วย
๓.๒ ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นั้น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการดาเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติเป็นลาดับแรกก่อน
๓.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ได้สร้างโปรแกรม
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware WannaCry) สาเร็จแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา
นาโปรแกรมดังกล่าวมาเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาจพิจารณาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องก่อนในเขตพื้นที่ธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า
อาคารสานักงาน ที่กาหนดให้ มีก ารแยกประเภทขยะตั้งแต่ ต้นทางที่ มีการทิ้ งขยะ กลางทางในส่วนของการขนย้ายขยะ และ
ปลายทางในส่วนของการกาจัดขยะ โดยอาจพิ จารณาจ้างเอกชนมาดาเนิ นการ (Outsource) ทั้ งนี้ ให้ คานึงถึงผลกระทบต่ อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเก็บขยะไปขายด้วย และนาเสนอผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดบุคคลอื่นที่ได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดบุคคลอื่นที่ได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
กาหนดให้พนักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนผู้ถูกคุมความประพฤติ
พักอาศัยอยู่ด้วย ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๑๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
จานวนเรื่อง
๘๐

๖๗
๕๒

๖๐

๔๐

๔๐

๖๐
๔๕

๒๐
๐
๒ พ.ค.

๙ พ.ค.

๑๖ พ.ค.

๒๓ พ.ค.

๓๐ พ.ค.

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๐

๔๐๘

๔๒๔

๓๕๕
๓๓๒
๓๒๓
๓๑๙ ๓๒๖
๓๒๐
๓๐๖
๒๙๑
๒๗๗ ๒๖๖
๒๖๔
๒๖๕ ๒๗๗ ๒๗๒
๒๓๙
๒๓๘ ๒๓๖ ๒๓๓๒๓๘
๒๔๔
๒๓๙
๒๓๓
๒๑๙
๒๓๓
๒๒๕
๑๙๘ ๑๘๑๒๑๖
๑๙๗
๓๔๒

๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๑๐๘

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
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เดือน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๘๔ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๖๕ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๖๕ เรื165
่อง (๖๒.๕๐ %)
วาระประธานแจ้
ง ๕ เรื่อง (๑.๘๙ %)
ป, 5
วาระอื่น ๆ ๑๐ เรื่อง (๓.๗๙ %)

อ, 10

วาระเพื่อพิจารณา ๘๔ เรื่อง 84
(๓๑.๘๒ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ เรื่อง

๑๑๒
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๙ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๘๔ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๙ เรื่อง วาระจร ๕ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ ๑๖๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๓๘ เรื่อง วาระจร ๒๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๓๘

๑๕๐
๑๐๐
๕๐

วาระจร

๗๙
๒๗
๕
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๔๙ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๖๔ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ดศ.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ตช.
ปปง.
ปปช.
สกช.
สว.
อส.
สปสช.
ปปท.
สภช.
รจภ.
ป.ป.ท.
สลธ.คสช.

๕๑

๗
๓

๑๘

๕

๑๕
๑๔

๔

๙

๓

๑๓
๕

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๐

๓
๓
๓

๒๖

๒๑

๑๔
๖

๘
๘

๑๓

๓

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ เรื่อง

๑๑๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๑๙ เรื่อง
๘๒.๙๕ %
เรื่องกฎหมาย
๔๕ เรื่อง
๑๗.๐๕ %

รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๙๐ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๗๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่สอดคล้อง
กับนโยบายรั
นโยบายรัฐฐบาล
บาล,
๑๙๐
่อง
190, เรื71.97%
๗๑.๙๗ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้
องกับ ฐบาล
กับนโยบายรั
นโยบาย…
๗๔ เรื่อง
๒๘.๐๓ %

รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๕๕

๖๐

๔๐

๔๕
๓๐

๑๗

๑๕
๐

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

๒๔
๑๐

๑๔
๓

๐
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

๘
(๘)

๑๑
(๙)

๘
(๑๐) (๑๑)

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

รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

๑๑๖

นโยบาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๖๐
๔๐

๔๘
๔๑

๔๕
๓๕

๒๐
๐

๑๑
(๑)

(๒)

(๓)

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

(๔)

๑๐
(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จานวน ๔๓ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ

ภาคตะวันออก
จานวน ๒ เรื่อง
๔.๖๕ %

ภาคเหนือ
จานวน ๔ เรื่อง
๙.๓๐ %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จานวน ๑๒ เรื่อง
๒๗.๙๑ %

ภาคกลาง
จานวน ๑๒ เรื่อง
๒๗.๙๑ %

ภาคใต้
จานวน ๑๒ เรื่อง
๒๗.๙๑ %

กทม.
และปริมณฑล
จานวน ๑ เรื่อง
๒.๓๒ %

รวมทั้งสิ้น ๔๓ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๓๕ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๒๐
๑๗
๑๕ ๑๒
๑๓ ๗ ๙
๒๐ ๑๓
๙
๗
๖
๗
๔ ๒ ๔ ๒ ๒
๔
๔
๑๐
๔
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส.

หน่วยงาน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีจานวน ๒ คณะ ดังนี้
- คณะกรรมการฝ่ายไทยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจาปี
๒๕๖๐
- คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๑๑๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

ร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๑๘๒๒๓/๖๐ [๓๐/๐๕/๒๕๖๐]

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

ฉบับ
๑๘
๑๘

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ล งประกาศราชกิจ จานุ เบกษาแล้ ว ตั้งแต่ ช่ว งเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีจานวน ๓๐ ฉบับ จาแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานตารวจแห่งชาติ
รวม

๑๒๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

รัฐ พระราช พระราช พระราช
ธรรมนูญ บัญญัติ กาหนด กฤษฎีกา

๑
๑

๑
๑
๑

กฎ
กระทรวง

๒
๒
๑

กฎ

ระเบียบ

ประกาศ

๑
๑

๗
๑
๒
๒

๖

๑
๖
๑
๑๙

๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

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

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
อส.
ปปง.
สว.
ตช.
ผผ.
สสป.
รภ.
สวช.
ป.ป.ท.
สลธ.คสช.

ชื่อเต็ม
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒๑

