คํานํา
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้ง เป็น ต้น ดังนั้น มติคณะรัฐ มนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อื่นๆ ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น การดําเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูปประเทศ แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่า
เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการ
ปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางาน
ของรั ฐ บาล จึ ง ได้ เ ผยแพร่ เ อกสารนี้ แ ก่ ส าธารณชนในเว็ บ ไซต์ ข องสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th ด้วย

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตุลาคม ๒๕๕๘

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓๕๐๓๐/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
พ.ศ. ....
ว ๓๔๒/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน้า
๑
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
๓๖๔๕๗/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๒

๓๖๓๑๐/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๒

๓๖๑๕๓/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๓

๓๖๕๔๓/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๓

๓๗๒๖๙/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๓

๓๗๑๒๐/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๔

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเล ๓๕๗๑๔/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๑
รายงานการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวก ๓๕๗๕๒/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
รวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร
๓๕๕๘๙/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
ผลการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

๕

ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา
๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทาได้ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕
แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชน
จีนอย่างไม่เป็นทางการ
การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน และวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
๕
๖

-๒๓๕๐๗๑/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๑๐๘/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๖
๗

๓๕๗๒๕/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๗

๓๕๑๐๒/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๘

การลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และ ๓๕๖๗๐/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and
Zoonoses : ACCAHZ)
ขออนุมัติการจัดทาพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ ๒ ระหว่างสานักงานความร่วมมือ ๓๕๖๓๐/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๘

ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Socio-Cultural Community
Council Meeting : ASCC)
กรอบการเจรจาของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๒
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาแห่งประเทศนอร์เวย์ กับกรมประมงแห่งประเทศไทย
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบ
การจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยในองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่าง
ประเทศ (International Network for Bamboo and Rattan-INBAR)
รายงานผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐
การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๓
ร่ า งประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ใ นการก าหนดมาตรการคว่ าบาตรต่ อ สหพั น ธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย รัฐเอริเทรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
รวม ๓ ฉบับ
การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุขของไทย
การจัดทาความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและการเปิด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓
แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint
Statement on Climate Change 2015)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. .... และธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียน ระหว่างประเทศ
เพื่อการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
(International Renewable Energy Agency : IRENA) ของประเทศไทย
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....

๙
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๓๕๗๐๔/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
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ว (ล) ๓๕๕๓๒/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
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๓๖๕๘๘/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๖๓๙๖/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๗๕๒๗/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
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๑๓
๑๓

๓๗๒๙๕/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๔

๓๗๔๔๖/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๔

๓๗๕๑๐/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๕

๓๗๕๕๔/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๕

-๓ขออนุมัติการจัดทาและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้า
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรน้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อม
การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองปาดัง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทร
อินเดียว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย
ขออนุมัติกรอบการหารือการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒ นาร่ ว มส าหรับ พื้นที่ ช ายแดนระดับ รั ฐมนตรี ครั้งที่ ๔ และการประชุม
คณะกรรมการว่า ด้ ว ยยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาร่ว มส าหรับ พื้ น ที่ช ายแดนระดั บ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๗
ขออนุมัติร่างบัน ทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่ว มมือ (JC)
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐ และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
สังคมมิตรภาพลาว-ไทย
สรุปผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ปี ๒๕๕๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Economic Ministers' Meeting)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๒ (The Second
APEC Structural Reform Ministerial Meeting) และผลการประชุมคณะกรรมการ
เศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
รายงานการดาเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเมียนมากรณีอุทกภัย
สรุ ป ผลการเยื อนราชอาณาจั กรกัมพูช าของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุติธ รรม
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมกับประเทศคู่เจรจา
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๒๐ (20th GMS Ministerial Conference)
ขออนุมัติการลงนาม Implementing Arrangement (IA) ระหว่างกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมงและ
ทรัพยากรสัตว์น้า กระทรวงเกษตร รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๓๗๕๙๓/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๖

๓๗๒๘๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๖

๓๗๖๐๐/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๗

๓๗๔๖๐/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๗

๓๗๕๓๗/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๘

๓๗๒๔๘/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๘

๓๗๔๙๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๙

ว (ล) ๓๗๕๒๔/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๑๙

๓๘๐๘๓/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๒๐

๓๘๓๖๗/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๒๐

๓๗๙๔๑/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๐๔๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๒๑
๒๑

๓๘๕๘๑/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๒๒

๓๘๔๖๒/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๒๒

๓๘๔๗๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๒๓

-๔การขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร ๓๘๓๐๒/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
กับสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดตั้งศูนย์ Korea Project
on International Agriculture: KOPIA ประจาประเทศไทย
ขอความเห็นชอบและการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ของการประชุม ๓๘๒๓๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๓

๒๔

๒๔

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และขออนุมัติงบบริหาร ว ๓๓๒/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
จัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
๓๘๔๔๘/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
รายงานความก้าวหน้าตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล

๒๕
๒๕

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓๕๕๑๓/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ
(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ๓๖๖๘๒/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
และเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)
การจ้ างงานคนพิการในหน่ วยงานของรั ฐตามพระราชบั ญญัติ ส่ งเสริม และพัฒนา ๓๘๖๑๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสั งคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน

๒๖
๒๗
๒๗

-๕๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรั บ ปรุง ระบบการกู้ ยื ม เงิน เพื่ อ การศึก ษา จั ด ให้ มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
ขอผ่อนผัน การปฏิบัติตามมติคณะรัฐ มนตรี ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ ๓๗๕๘๓/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
พื้น ที่ป่ าชายเลนเพื่อให้ จั งหวัดสงขลาก่อสร้ างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และ
ศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าน้อย

๒๙

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานการดาเนิ น งานตามข้อ สั่ งการนายกรัฐ มนตรี เรื่อง การสร้างการรับ รู้ ๓๖๖๑๕/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของชาติไทย และการเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพของบูรพกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัย
มาตรการภาษีเพื่อ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การบริ จาคให้ แ ก่งานวัฒ นธรรมและ ๓๘๒๙๔/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
พัฒนาการเรียนรู้

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อ นบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค

๓๐

๓๐

-๖๕.๓ เสริ ม ความเข้ม แข็ง ของระบบเฝ้ าระวัง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ ๓๘๔๕๔/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน

๓๒

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
การขอเพิ่มวงเงินงบประมาณในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมสหพันธ์โอลิมปิก ๓๕๕๒๖/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ANOC General Assembly 2014)

๓๒

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓๖๑๘๖/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๖๑๘๘/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๓๔
๓๔

๓๖๕๑๖/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๖๕๖๕/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๗๑๑๘/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๓๕
๓๕
๓๖

๓๗๑๙๖/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๓๕๗/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๓๗
๓๗

๓๘๔๔๖/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๓๘

ว ๓๑๘/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
รายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ ว ๓๓๑/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
พ.ศ. ๒๕๕๙
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสาหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปี ว ๓๔๔/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๙
๓๙

รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายงานผลการดาเนินงานประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่
ตุลาคม ๒๕๕๗-มิถุนายน ๒๕๕๘) ของกระทรวงพาณิชย์
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๘
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจภาค
(กรอ.ภาค) และการลงพื้นที่ติดตามการดาเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สาคัญของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่ อนโยบายงบประมาณกระตุ้ นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้

๓๙

-๗การกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ว ๓๔๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๐

๓๖๖๐๐/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ ๓๖๓๘๙/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
เงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)
มาตรการภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ๓๘๓๘๔/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๔๐
๔๑

๓๕๓๔๑/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๔๑

๓๗๐๙๘/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๗๔๕๓/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๔๒
๔๒

๓๗๔๗๔/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๓๕๒/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๔๓
๔๔

บริษัท เติมเอนยิเนียริ่ง จากัด ขออนุญาตส่งยุทธภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร ๓๖๓๗๙/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
เป็นกรณีพิเศษ

๔๔

รายงานการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเหตุการณ์ราชประสงค์ ๓๕๕๓๓/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Travel & Tourism Council (WTTC) ๓๖๓๕๒/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
Global Summit 2017
สรุปผลการรายงานตัวมัคคุเทศก์และการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจนาเที่ยว ๓๗๒๑๐/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
และมัคคุเทศก์

๔๔
๔๕

สถานการณ์ น้ าและโครงการบู ร ณาการมาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ๓๕๘๒๔/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
ผลการประชุม การบู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญหาวิ ก ฤตภั ยแล้ ง และพิ จารณาก าหนด ๓๘๒๖๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
กรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

๔๖

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ

๔๑

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม

การตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มี
รายได้น้อย
การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ ปั ญหาน้ า ท่ว มในฤดู ฝนและปัญ หาขาดแคลนน้ า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล

๔๖

๔๗

-๘๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔)

๓๕๗๗๔/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๔๑๑/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๔๗
๔๘

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินส่วนแบ่งกาไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางกรณี
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่
(New Start-up)]

๓๕๗๙๙/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๔๘

๓๖๘๐๒/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๔๙

๓๗๔๙๘/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๓๕๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๔๙
๔๙

ขอความเห็นชอบยุติการดาเนินการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ
รับจ้างดาเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วง
เตาปู น -ท่ า พระ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการให้ เ อกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อ
ดาเนิ น การในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมติ คณะรัฐ มนตรีเ มื่อวั น ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๓
ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ของกรมการบินพลเรือน
การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่และการบริการผู้โดยสารของ บริษัท ขนส่ง จากัด
ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน)
การดาเนินการตามขั้นแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการปรับ
สายการเดินรถโดยสารประจาทางใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๓๕๘๑๗/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๕๐

๓๕๖๔๑/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๕๐

๓๗๓๒๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๔๒๗/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๕๑
๕๑

๓๘๓๔๖/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๕๒

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่ง ๓๘๔๓๖/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
มวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย
๓๘๕๖๐/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

๕๒

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริม ๓๕๕๙๗/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
การเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning และการบริหารจัดการน้า

๕๓

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

๕๓

-๙ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกาหนด ๓๕๓๐๖/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
ปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
รายงานการศึกษาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๓๖๓๔๐/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
รายงานสรุปผลการดาเนินการอาคารแสดงประเทศไทย ในงานเอ็กซ์โป มิลาโน ๒๐๑๕ ๓๗๖๒๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๕๔
๕๔
๕๔

๖.๑๖ ด้ านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ ๓๕๕๔๗/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ....
๓๘๒๕๗/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
รายงานผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2015

๕๕
๕๖

๖.๑๗ เพิ่ม ขีด ความสามารถของผู้ ประกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ ๓๖๔๕๑/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
ยกเว้น รั ษฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)]
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓๘๔๗๑/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
(SMEs)

๕๖

๕๗

๖.๑๘ ส่ งเสริม ภาคเศรษฐกิจดิ จิ ทัล และวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับ NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ฟิลิปปินส์
การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขร่ า งความตกลงระหว่างรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตาม
การภาษีอากรระหว่างประเทศและการดาเนินการตาม FATCA
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สาหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
เอเปค ครั้งที่ ๙
ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต จานวน ๒ ฉบับ
ร่ า งประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง การน าสิ น ค้ า ที่ ป ระเทศไทยมี พั น ธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้ องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจัก ร
ตามความตกลงการค้า เสรี ร ะหว่า งรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและรัฐ บาล
แห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ....

๓๕๐๕๐/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๓๒๖/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๕๗๔/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๕๘
๕๘
๕๘

๓๕๓๓๖/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๕๙

๓๖๓๓๐/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๖๓๒๓/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๕๙
๕๙

- ๑๐ ท่าทีไทยสาหรับการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship
ครั้งที่ ๔
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็น
ภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม)
รวม ๒ ฉบับ
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ฟินแลนด์
หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษีศุลกากร
ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership)
ขอความเห็น ชอบร่ างเอกสารที่จ ะมีการรับ รองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๑
รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–อิสราเอล

๓๖๕๑๙/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๕๙

๓๗๒๙๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๖๐

๓๗๕๔๕/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๗๔๖๖/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๖๐
๖๐

๓๗๔๗๒/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๒๘๒/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๖๑
๖๒

๓๘๔๙๒/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๖๒

๓๕๓๓๓/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๖๔

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรื อใช้ ประโยชน์ ส่ งเสริ ม และผลั กดั นการวิ จั ยและ
พัฒนา

- ๑๑ ๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
ร่างปฏิญญาแทจ็อนว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยุคสากล ๓๖๓๙๑/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
และดิจิทัล

๖๕

๙. การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า ง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์ และใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
๓๖๖๑๒/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๖๖

การยกเว้นเงินสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินงาน ๓๖๖๒๘/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และ
ปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

๖๗

สถานการณ์น้าและการคาดการณ์

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ในภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอความเห็นชอบบันทึกข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม

ว ๓๓๐/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
ว ๓๓๓/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
ว ๓๔๕/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
ว ๓๕๑/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
ว(ล) ๓๖๕๑๘/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๓

- ๑๒ รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดาเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดาเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗)
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง การอานวยความสะดวก
ในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
คาสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๘ เรื่ อ ง แก้ ไ ขค าสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ง และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๗/๒๕๕๘ (การบริหารราชการในสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) รวม
๒ ฉบับ
ความคืบหน้าและการดาเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๘
การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา
และงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป
ร่างปฏิญญาร่วมปุตราจายาว่าด้วยความสาคัญภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มุ่งไปสู่
การเป็นราชการที่มีพลเมืองอาเซียนเป็นศูนย์กลาง
ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการประกอบ
กิจการของลูกหนี้ พ.ศ. ....
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
(คตร.) ประจากลุ่มกระทรวง
รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การจัดตั้งทุนหมุนเวียน

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๕๐๖๖/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๗๓๔/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๒๘๗/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๗๓
๗๓
๗๔

๓๕๖๑๙/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๗๔

ว ๓๑๙/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๖๖๘/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๖๓๖๕/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๖๙๕/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
ว ๓๓๔/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๖๑๖๕/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๗๔
๗๔
๗๕
๗๕
๗๖
๗๖

๓๖๑๓๔/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๗๖

๓๗๒๓๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๗๗

๓๗๓๘๖/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๗๗

๓๖๖๒๐/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๗๗

๓๗๒๕๔/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๗๘

๓๗๓๘๘/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๗๘

๓๗๕๘๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๐๔๔/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๗๘
๗๙

๓๘๔๐๕/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๗๙

๓๘๓๐๘/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๗๙

๓๕๕๕๔/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๕๔๑/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]

๘๐
๘๐

- ๑๓ ๑๐.๒ กระจายอ้ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริ มสร้ างระบบคุ ณธรรมในการแต่ งตั งและโยกย้ าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ๓๘๒๕๐/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
๓๘๒๔๔/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๘๑
๘๑

๑๐.๗ ส่ งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนีย มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) ๓๕๓๑๘/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสาหรับค่าบริการในสนามบิน ๓๕๔๔๑/๕๘ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๒
๘๒

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การเพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ....

ว(ล) ๓๖๗๘๘/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๘๒

๓๗๖๔๓/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๗๖๒๘/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
๓๘๓๙๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๘๒
๘๓
๘๓

- ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) ๓๘๓๒๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี)
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ๓๘๑๗๗/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และร่าง
พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด
บริษัทจากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๘๔
๘๔

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

ขออนุ มัติน โยบายเร่ งด่ว นภายใต้ แผนแม่บ ทการบริห ารงานยุติ ธ รรมแห่ งชาติ ๓๖๖๕๗/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๒

๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น คดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
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

๘๕

-  -

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

๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๐

๙๑
๙๒
๙๓
๙๓

๙๔
๘๕
๙๕
๙๖

นโยบายที่
๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

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

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนิด ราคา โลหะ อัตรา
เนื้อโลหะ น้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ราคายี่สิบบาท หนึ่งชนิด (จานวนผลิตไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญ) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงนาคนไทยทั่วประเทศและคนไทยทั่วโลกปั่นจักรยานอีกครั้งในกิจกรรม
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

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

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทาได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทาได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดงานช่างเครื่องยนต์
ในเรือประมงทะเลให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสามารถทางานได้ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับรูปแบบ
การร่างกฎหมายบางประการ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่จดทะเบียนให้ระบบผ่อนผัน ซึ่งโดยหลักการจะต้องนาเข้าสู่กระบวนการตรวจ (พิสูจน์)
สัญชาติของประเทศต้นทางเพื่อยกระดับเป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยในส่วนที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจะมีสถานะเทียบเท่า
กับแรงงานนาเข้าใหม่ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสามประเทศต้นทางข้างต้น
จึงอาจมีความจาเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง MOU ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
เพื่อทดแทนแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕) ที่จะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
และใช้เป็นแนวทางการสานต่อความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า (๒๕๕๙-๒๕๖๘) โดย
ร่างแผนงานฯ มีองค์ประกอบหลัก ๔ ประการ คือ (๑) การเป็นประชาคมที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ (rules-based) มุ่งเน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centred) (๒) การเป็นประชาคมที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความมั่นคงทั้งในรูปแบบเดิม
และรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการของความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (comprehensive security) (๓) การรักษา
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของภูมิภาค และ (๔) การมีสถาบันและกลไกอาเซียนรวมถึงสานักเลขาธิการอาเซียน
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อทบทวน ปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงที่กาหนดไว้
ให้ดาเนินการควบคู่ไปกับร่างแผนงานฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นสาคัญ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบร่างแผนงานฯ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย
ในฐานะประธานอาเซียนภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแก้ไขร่างแผนงานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทา
การประมงผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยจานวนผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบ เกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายที่ควรให้ความช่วยเหลือ
กรอบวงเงินที่ควรให้ความช่วยเหลือ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงดังกล่าว ต้อ งเป็นไปตามข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบ รวมทั้ง
เป็นไปตามกฎหมายด้วย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๒. ในส่วนของงบประมาณสาหรับการดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นชอบแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงในระหว่างที่สามารถออกทาการประมงได้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๒๘,๕๑๖,๑๐๐ บาท
โดยให้กองทัพเรือ โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว
โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรการในการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือคบค้าสมาคมกับบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ปรับแก้ไขชื่อร่างระเบียบฯ และ
เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการทางบริหารในการป้องกันและป้องปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการใช้มาตรการทางบริหารในเรื่องนี้ว่าเป็นมาตรการ
ทางวินัยที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและป้องปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษ ย์
อันเป็นการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่เป็นทางการ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่เป็น
ทางการ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นาเสนอประเด็นการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงสาหรับอาเซียน
และสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การกาหนดทิศทางความร่วมมือร่วมกันในอนาคตภายใต้หลักฉันทามติ
เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน-จีนที่มีอนาคตร่วมกัน (๒) การดารงไว้ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยสร้างสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคงอย่างครอบคลุมทุกมิติ ยั่งยืน และเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน (๓) การรักษาความต่อเนื่องของกลไกความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงระหว่างสองฝ่าย (๔) การดาเนินงานความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ (๕) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ
จัดการกับความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทะเลจีนใต้
๒. รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมฯ ว่า (๑) ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นประเด็นด้านความมั่นคงที่สาคัญของภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย การแพร่ขยายของแนวความคิดนิยมความรุนแรง และความมั่นคงทางทะเล
๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

(๒) ความร่วมมือของฝ่ายทหารเป็นกลไกที่สาคัญในการตอบสนองต่อความท้าทาย รวมทั้งการสร้างความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค
(๓) อาเซียนสนับสนุนให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทอย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ในภูมิภาค โดยมีอาเซียนเป็นแกนกลาง
(๔) ความมั่งคั่งของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและการเดินเรือ
ที่สาคัญ ทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเคร่งครัด และเร่งจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้
ให้สาเร็จโดยเร็ว (๕) ทั้งสองฝ่ายควรสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์ สร้างศักยภาพ ความเชื่อมั่น และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
และ (๖) ทั้งสองฝ่ายควรผลักดันความร่วมมือบนพื้นฐานของกลไกด้านความมั่นคงที่มีอยู่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๓. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าเยี่ยมคานับนายเมิ่ง เจี้ยนจู้ สมาชิกกรมการเมือง
หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเมืองและกฎหมายคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแจ้งความคืบหน้า
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ร ะเบิ ด ที่ สี่ แ ยกราชประสงค์ และเสนอโครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางรถไฟใน ๓ ประเด็ น ได้ แ ก่
(๑) ดอกเบี้ยไม่สูงกว่าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้อินโดนีเซีย (๒) เงื่อนไขการดาเนินการเทียบเท่าหรือดีกว่าที่ญี่ปุ่นเสนอ
และ (๓) อัตราดอกเบี้ยต่ากว่าอัตราภายในประเทศ ร้อยละ ๐.๓-๐.๔
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน และวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบ (๑) ร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน มีสาระสาคัญ
ระบุว่า ผู้นาประเทศสมาชิกอาเซียนรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา ได้แก่
การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม และ (๒) วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ มีสาระสาคัญระบุ
ถึงภาพรวมของอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าที่จะต้องมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
และสังคมและวัฒนธรรม โดยประชาคมอาเซียนจะต้องเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา
มองไปข้างหน้า (forward-looking) และภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคม อีกทั้งความพยายามในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนจะต้องสอดคล้องกับวาระด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ ตามที่ปรากฏในเอกสาร “2030 Agenda for Sustainable
Development”
๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสมาชิกคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating
Council : ACC) มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา ไปยังมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ภายในวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่มาเลเซียกาหนด
๑.๓ ให้นายกรัฐมนตรีร่วมลงนามในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน
เพื่อรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ รวมทั้งแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน แผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๒๑๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
และไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี ท ราบภายหลั ง พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จงเหตุ ผ ลและประโยชน์ ที่ ไ ทยได้ รั บ จากการแก้ ไ ขดั ง กล่ า วตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔

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

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเล
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐมอริเชียส ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อหารือแนวทางในการดาเนินความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียอย่างยั่งยืน
และสมดุล และมอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับรายงานผลการประชุมดังกล่าวรับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในมหาสมุทรอินเดีย งานวิจัย
และการพัฒนาการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในมหาสมุทรอินเดีย
๑.๒ ท่าเรือและการขนส่งสินค้าทางเรือ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้งและการแสดงความพร้อมของไทยในการเข้าร่วม
IORA Core Group ด้านท่าเรือและการขนส่งสินค้าทางเรือ การจัดทาแนวปฏิบัติร่วมสาหรับการจดทะเบียนเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
การส่งเสริมความร่วมมือด้านท่าเรือและการขนส่งทางเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะการต่อเรือ การสร้างขีดความสามารถ
ด้านท่าเรือและการขนส่งสินค้าทางเรือ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
๑.๓ พลังงานหมุนเวียนจากมหาสมุทร ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
จากมหาสมุทร การส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจากมหาสมุทรในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
งานวิจัยและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากมหาสมุทร
๑.๔ ไฮโดรคาร์ บอนและแร่ใต้ทะเล ได้ แก่ การส่งเสริม ความร่ว มมือและการถ่า ยทอดเทคโนโลยี ในสาขา
ไฮโดรคาร์บอนและการสารวจแร่ใต้ทะเลในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย การวิจัยและการพัฒนาการสารวจใต้ทะเลและแร่ใต้ทะเล
การสร้างขีดความสามารถด้านการสารวจใต้ทะเลและแร่ใต้ทะเลในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย และการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสารวจใต้ทะเลและแร่ใต้ทะเล
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนด้านการสารวจใต้ทะเลและแร่ใต้ทะเล และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือดังกล่าวให้ครอบคลุมภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ควรเพิ่มหน่วยงานที่กากับดู แลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้วย และการลงทุนในแต่ละโครงการ ควรมี
การพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ในภาพรวมที่ประเทศไทยได้รับอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสาคัญ รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจภาคทะเล ควรคานึงถึงความยั่งยืนและ
ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ผลการจัดประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นพลวัตร เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศคู่เจรจาของประชาคมอาเซียน (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ธนาคารโลก และสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา
งานด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ การบังคับคดีทางแพ่งให้มีประสิทธิภาพ การเข้าถึง
ข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ การส่งเสริมกลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก กลไกการขายทอดตลาดต้องมี
ประสิทธิภาพ การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับคดีในสมาชิก
กลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการบังคับคดีอย่างต่อเนื่อง
๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ กระทรวงยุติธรรมได้นาผลจากการจัดประชุมมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของกรมบังคับคดี
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย (๑) ร่วมพัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์
กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และศาลยุติธรรม (๒) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ให้ความสาคัญกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
และการบังคับคดีอิเล็กทรอนิกส์ และให้สานักงบประมาณให้การสนับสนุนงบประมาณแก่การดาเนินงานในเรื่องนี้ด้วย และ
(๓) ให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนประเด็นความจาเป็นในการให้ความร่วมมือระหว่างกันด้านการบังคับคดีแพ่งและ
การบังคับคดีล้มละลาย เป็นหัวข้อการพิจารณาในกรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านกฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และกรอบอื่น ๆ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) เป็นต้น
๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ และสานักงบประมาณ
รับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนดังกล่าว เพื่อผลักดันให้นาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผล
และเป็นรูปธรรมต่อไป ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนการเยือน สถานการณ์การเมืองไทย ความร่วมมือด้านการทหาร
และความมั่นคง ความร่วมมือด้านการศึกษา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ความร่วมมือด้านวิชาการ/การเกษตร
ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านแรงงาน รวมทั้งอาเซียน -จีนและ
ทะเลจีนใต้ ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ และความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่คั่งค้าง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการเรียนรู้ข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเจรจา
สันติภาพในมินดาเนาสาหรับนามาปรับใช้กับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ในการเชิญชวนภาคเอกชนฟิลิปปินส์ร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา การลงทุนในเขตเศรษฐกิจทวาย และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย รวมทั้งในเรื่องความร่วมมือ
ด้านความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางถนน ชายฝั่ง และเรือสาราญ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระหว่างไทยกับปากีสถาน ครั้งที่ ๓ ณ กรุงอิสลามาบัด
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการประชุม JTC
ระหว่างไทยกับปากีสถาน ครั้งที่ ๓ ตามตารางติดตามการดาเนินการตามผลการประชุมฯ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน
ความร่วมมือด้านสิ่งทอ ความร่วมมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และประมง ความร่วมมือ
ด้านสุขภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านยานยนต์และชิ้นส่วน การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการพิจารณา
ร่างบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือกับปากีสถาน ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ในการอานวยความสะดวกวีซ่าให้นักธุรกิจปากีสถาน
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอความเห็น ชอบต่ อร่างเอกสารที่จ ะมีการรับรองในการประชุม คณะมนตรีป ระชาคมสัง คมและวัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting : ASCC)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๔
th
(14 ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting : ASCC) จานวน ๕ ฉบับ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) (ASEAN Socio-Cultural
Community 2025 Blueprint)
๑.๒ ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ การเพิ่มขีดความสามารถผู้สูงอายุในอาเซียน (Kuala Lumpur
Declaration on Ageing : Empowering Older Persons in ASEAN)
๑.๓ กรอบการทางานในระดับภูมิภาคและแผนการดาเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางมาตรการคุ้มครองทางสังคม (Regional Framework and Action Plan to implement the ASEAN Declaration on Strengthening
Social Protection)
๑.๔ ร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กของอาเซียน (ASEAN Regional Plan
of Action on Elimination of Violence against Children)
๑.๕ ร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของอาเซียน (ASEAN Regional Plan
of Action on Elimination of Violence against Women)
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถ
ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบภายหลังพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๔. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับร่างปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ การเพิ่มขีดความสามารถผู้สูงอายุในอาเซียนยังไม่ได้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอของกระทรวง
สาธารณสุขไทยในฐานะประธานคณะทางานด้านการพัฒนาสุขภาพ (Senior Officials Meeting on Health Development :
SOMHD) จึงขอให้นาข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและหารือในที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๔
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กรอบการเจรจาของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบท่าทีการเจรจาสาหรับเป็นกรอบการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือและการดาเนินการตามอนุสัญญาฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
มีความก้าวหน้าเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์คือ ความสาเร็จในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเพิ่มเติม
เนื้อหาในสาระสาคัญท่าทีการเจรจาของไทยที่ระบุเกี่ยวกับการสนับสนุนการใช้และพัฒนาตัวชี้วัด Land-based indicator ในประเด็น
การพัฒนาความสามารถในการจัดทาข้อมูลให้กับประเทศกาลังพัฒนา โดยการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียม
๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยาของการจัดทาข้อมูล และพิจารณาบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของไทยในด้าน
การจัดการดินที่ยั่งยืนลงในถ้อยแถลงของไทย พร้อมทั้งผลักดันแนวทางการจัดการดินอันเป็นเลิศของไทยในเวทีย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พระราชกรณียกิจและพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์ดิน รวมทั้งควรเสนอให้มีการประเมินศักยภาพ
ของแต่ละประเทศโดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญและกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการกาหนดเป้าหมาย Land Degradation
Neutrality : LDN ที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ รวมถึงขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรมีการจัด
ให้ภาคประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสในการรับทราบข้อมูล และกาหนดท่าทีของประเทศไทย เพื่อให้การดาเนินการ
ในขั้นการปฏิบัติได้รับความร่วมมือและประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๒ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ๒ คน ผู้แทนกรมชลประทาน ๑ คน ผู้แทนกรมป่าไม้ ๒ คน และผู้แทนกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ ๑ คน
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้มีกลไกการดาเนินการตามพันธกรณีที่มีต่ออนุสัญญาฯ โดยการตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับคณะกรรมการระดับชาติที่ดาเนินการ
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญา
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ร่างแถลงการณ์ร่วมของ
การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ ๑๒ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรี
พลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๙ และร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าวได้
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๓
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่า
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้ง ๔ ฉบับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศทั้งด้านการส่งเสริมความมั่นคง
ทางพลังงาน การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันของตลาดพลังงานในอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือเชิงวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงควรประสานกับกระทรวง
การต่างประเทศในการพิจารณาถ้อยแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้ง ๔ ฉบับ ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ที่จัดทาขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกและจัดหากรอบความร่วมมือและการประสานความร่วมมือในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียน
กับคู่เจรจาของอาเซียน หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการป้องกัน ควบคุมและกาจัดโรคสัตว์
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘

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

ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในอาเซียน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพ
สัตว์และมนุษย์ การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่ที่ดีและการดารงชีวิตของประชาชนแห่งอาเซียน สาหรับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการเป็นประเทศสมาชิกหรือประเทศเจ้าภาพจัดตั้งสานักงาน ACCAHZ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ ทั้งนี้ หากมี
การปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความตกลงในเรื่องนี้ และ
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อกาหนดสถานะทางกฎหมายและคุ้มครองการดาเนินงานให้แก่ ACCAHZ รวมทั้งให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
แก่ ACCAHZ กรรมการบริหาร และบุคลากรของ ACCAHZ เพื่อขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Power) ให้แก่ผู้ลงนาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ ๒ ระหว่างสานักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งประเทศนอร์เวย์
กับกรมประมงแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาพิธีสารแก้ไขความตกลง ฉบับที่ ๒ ระหว่างสานักงานความร่วมมือในการพัฒนาแห่งประเทศนอร์เวย์
กับกรมประมงแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับกิจกรรมที่ยังไม่สิ้นสุดและปรับปรุงงบประมาณให้เหมาะสม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบ
ร่วมกันแล้ว ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างพิธีสารดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสาคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามพิธีสารดังกล่าว
๔. โดยที่การดาเนินการตามพิธีสารฯ เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมประมงที่จะดาเนินการได้ และเป็น
การทาความตกลงในระดับหน่วยงานมิใช่ระดับรัฐ กรณีนี้จึงไม่เข้าข่ายลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงไม่ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม
(Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)] ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการจั ด ส่ ง แรงงานไทยไปสาธารณรั ฐ เกาหลี ภ ายใต้ ร ะบบการจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ
(Employment Permit System : EPS)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงาน
ต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับหน่วยงานผู้ส่งและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับสมัคร
และจัดส่งคนงาน ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง การสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-Test of Proficiency in Korean : EPS-TOPIK)
การสรรหาคนงาน การจัดการบัญชีรายชื่อคนหางาน สัญญาการจ้างงาน การให้ความรู้ก่อนการเดินทาง การอนุญาตตรวจลงตรา
การเดินทางเข้าประเทศของคนงาน การบรรจุงานของคนงาน การสนับสนุนกระบวนการจัดส่งและรับ การจ้างแรงงานและการ
จัดการที่อยู่อาศัย และการป้องกันการคอร์รัปชัน และมาตรการต่อต้านการอยู่อย่างผิดกฎหมายของแรงงาน เป็นต้น
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๓. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
๔. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงแรงงานดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๕. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับและเพิ่มถ้อยคาในวรรคอารัมภบทในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และการเร่งประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่จะเดินทางไปทางานยังสาธารณรัฐเกาหลีให้รับทราบถึงขั้นตอนการดาเนินการในการทางานภายใต้
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตลอดจนเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทยที่สนใจไปทางานยังสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้
แรงงานกลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพเพียงพอในการเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีตามมาตรฐาน EPS-TOPIK ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของไทยในองค์ ก รความร่ วมมื อ ด้ า นไม้ ไ ผ่ แ ละหวายระหว่า งประเทศ (International
Network for Bamboo and Rattan - INBAR)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของไทยในองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ
(International Network for Bamboo and Rattan-INBAR) โดยให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน
๑.๒ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดาเนินการตามกระบวนการภาคยานุวัติหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ
การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ (Agreement on the Establishment
of the International Network for Bamboo and Rattan-INBAR) จากคณะมนตรี (Council) ของ INBAR
๑.๓ เห็นชอบในหลักการการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน/สนับสนุนรายปีให้แก่กรมป่าไม้ในการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกปีละ ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ ๘๒๕,๐๐๐ บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน) ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิกฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. ในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าสมาชิกรายปี ให้กรมป่าไม้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาดาเนินการในโอกาสแรกก่อน สาหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสานัก
งบประมาณ ที่เห็นว่าหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมยืนยันได้ว่า ในชั้นการภาคยานุวัติความตกลงฯ ไม่มีความจาเป็น
ต้องให้สถานะทางกฎหมายหรือเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ INBAR หรือเจ้าหน้าที่ของ INBAR กรณีจะไม่จาต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา อีกทั้งไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาประเภทอื่นตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ดี
เพื่อ ให้ทุ กภาคส่วนได้ มีส่วนร่วมกับการจัดการทรัพยากรไม้ไผ่และหวายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควร
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ทางราชการและภาคประชาชนจะได้รับจากการเป็นสมาชิกในองค์กรดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มบุคคลผู้บริโภคและผู้ผลิตไผ่และหวายในประเทศไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกต้นไผ่และหวายในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนเพิม่ มากขึน้ เพือ่ เป็นการสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นต่อไป
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๑๐

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ณ นครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน-๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการรับรองเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ ภารกิจของ
นายกรัฐมนตรีและคณะ ประกอบด้วย ๓ ภารกิจหลัก ดังนี้
๑. การประชุมในกรอบสหประชาชาติ
๑.๑ การประชุมระดับผู้นาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เน้นย้าการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้า ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในสังคม
๑.๒ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงโดยยืนยันความมุ่งมั่น
และบทบาทของไทยในการพัฒนาตามกรอบสหประชาชาติ และเน้นย้าการแก้ไขปัญหาใน ๓ เสาหลักของสหประชาชาติ ได้แก่
สันติภาพและความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน
๑.๓ การประชุมสุดยอดเรื่องการรักษาสันติภาพร่วมกับผู้นาจาก ๕๐ ประเทศ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง
โดยเน้นย้าความสาคัญของการให้เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเป็นนักพัฒนาและมุ่งส่งเสริมบทบาทสตรีในกระบวนการรักษาสันติภาพ
รวมทั้งไทยพร้อมที่จะส่งทหารเสนาธิการและทหารพัฒนาเข้าร่วมปฏิบัติการของสหประชาชาติ
๒. การหารือทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ
๒.๑ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีร่วมกับผู้นาและรัฐมนตรีจาก
๑๔ ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ จานวน ๒ หน่วยงาน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร
เลขาธิการสหประชาชาติ และผู้อานวยการสานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น
ซึ่งทุกฝ่ายพอใจที่ได้รับทราบพัฒนาการทางการเมืองของไทยและนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
๒.๒ ไทยได้รณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘
ซึง่ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนไทยในฐานะผู้สมัครของอาเซียน
๓. กิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ
๓.๑ ไทยได้รับเกียรติให้ดารงตาแหน่งประธานกลุ่มประเทศที่สาคัญ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม G77 และประธาน
Asia Cooperation Dialogue ซึง่ เป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา
๓.๒ การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก และยืนยันพันธกรณีของไทยต่อประชาคมโลก ซึ่งมีความสาคัญยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิรูป
ของไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศจะประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตามผลการเยือนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๓ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบถ้อยแถลงของรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และลาว
๒. ที่ประชุมยินดีกับข้อเสนอความร่วมมือของญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านกีฬาอย่างใกล้ชิด ซึ่งญี่ปุ่นเสนอให้มี
การจัดประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้มีแนวทางและกาหนดยุทธศาสตร์ในระดับนโยบายเพื่อพัฒนา
มิตรภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

๑๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านกีฬาอาเซียนระยะ ๕ ปี (ปี ค.ศ. ๒๐๑๖๒๐๒๐) พร้อมทั้งให้แนวทางการดาเนินการภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ส่งเสริมการตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน ผลักดันการเป็น
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง และเพิ่มพลวัตรของกี ฬา ความสามารถ
ในการแข่งขัน และสมรรถนะด้านกีฬา
๔. ที่ ป ระชุม สนับ สนุ น ข้อ เสนอของมาเลเซี ย ในการศึก ษาความเป็ นไปได้ ในการประมูล สิ ทธิ การเป็ นเจ้ าภาพ
จัดฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ปี พ.ศ. ๒๕๗๗
๕. ที่ประชุมรับรองข้อเสนอให้มีวันกีฬาอาเซียนประจาทุกปี ทั้งนี้ การกาหนดวันกีฬาอาเซียนขึ้นกับความเหมาะสม
และการตัดสินใจของประเทศสมาชิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ในการกาหนดมาตรการคว่าบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลี ย รัฐเอริเทรีย และ
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๓ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งให้ความเห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
จานวน ๗ ฉบับ เกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรียในการกาหนดมาตรการคว่าบาตรทางอาวุธ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เ สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า การอ้างอิงข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในอารัมภบท
ของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์แต่ละฉบับ ควรอ้างถึงข้อมติที่กาหนดเนื้อหาสาระของพันธกรณีของรัฐสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับมาตรการคว่าบาตรให้ครบถ้วน และการอ้างอิงถึงคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ควรระบุที่มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้ชัดเจน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไป
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกาหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนาเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็ นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและ
นาเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไป
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นการตรวจค้นเรือตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๑๘๒
(ค.ศ. ๒๐๑๔) ซึ่งมีกาหนดสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว และควรแจ้งรายละเอียดประกาศกระทรวงพาณิชย์ทั้ง ๓ ฉบับ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยเร็ว เพื่อให้ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุขของไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) ด้านสาธารณสุขของไทย มีสาระสาคัญ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองที่สาคัญเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาของสมาชิกองค์การการค้าโลกที่ไม่มีศักยภาพการผลิตยา
และจะทาให้สมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งรวมทั้งไทยสามารถประกาศมาตรการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร (Compulsory Licensing : CL)
เพื่อส่งออกยาที่ไทยมีศักยภาพการผลิตไปช่วยเหลือประเทศที่ไม่มีศักยภาพการผลิตได้ และนาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

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

๑.๒ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดทาตราสารยอมรับ (Instrument of Acceptance)
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบพิ ธีสารดังกล่าวเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นาส่งไปยังองค์การ
การค้าโลก
๒. ให้นาพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุขของไทยเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร (CL) ที่กาหนดไว้
ภายใต้ความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการและความเสี่ยงของการเบี่ยงเบนทางการค้าให้สอดคล้อง
กับวิธีการป้องกันการส่งออกซ้าของผลิตภัณฑ์ยาที่นาเข้ามาในประเทศ ตลอดจนเร่งขยายความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับประเทศ
สมาชิกที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ประเทศสมาชิกเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ไทยนาเข้ามาจะถูกนาไปใช้สาหรับวัตถุประสงค์ด้านการสาธารณสุข
อย่างแท้จริง และในระยะยาวควรมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการผลิตยาต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติในการรักษาใกล้เคียงหรื อ
เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านดุลการค้ายาของไทย ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดทาความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) กับประเทศญี่ปุ่น ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
ได้แล้ว มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบคาร์บอนต่า โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้งกลไก JCM
เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่าในประเทศไทยและดาเนินงานกลไกให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ในประเทศที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามความร่วมมือฝ่ายไทย
๑.๒ ร่างองค์ประกอบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายไทย
๑.๓ ให้จัดตั้งสานักเลขาธิการกลไก JCM (Thailand JCM Secretariat) เพื่อดาเนินงานดังกล่าวต่อไป โดย
มอบหมายให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่สานักเลขาธิการกลไก JCM
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการสนับสนุนเงิน
ลงทุนแก่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการ JCM การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาความสามารถ/
โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่าในโครงการ JCM ภายใต้ร่างความร่วมมือ การกาหนดกลไกในการศึกษา
รวบรวมข้อมูล และการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาดาเนินโครงการ ภายใต้กลไก JCM การเพิ่ม
ผู้แทนและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักในการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทย ให้ครอบคลุมการทางานของ
แต่ละกิจกรรม และการปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับประเภทของโครงการที่จะเข้าร่วมภายใต้ความร่วมมือ โดยเฉพาะโครงการที่ประเทศไทยมีความพร้อมและความเหมาะสม ได้แก่
โครงการในภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการจัดการของเสีย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและการเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property
Organization : WIPO) ครั้งที่ ๕๕ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย และเป็นประธาน
เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยต่อที่ประชุม WIPO โดยขอบคุณ WIPO
ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้แจ้งที่ประชุม WIPO ทราบความคืบหน้าพัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต แก้ปัญหา
การแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต การเตรียมการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด เพื่ออานวยความสะดวกการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ และความตกลงกรุงเฮก เพื่ออานวยความสะดวกการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในต่างประเทศของไทย รวมทั้งได้เรียกร้องให้ที่ประชุม WIPO ร่วมกันผลักดันให้การเจรจาเรื่องการคุ้ มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรทางพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรมมีความคืบหน้า
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้อานวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายฟรานซิส
เกอร์รี่) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติผลงานทรัพย์ สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยการแสดงพระราชประวัติ และผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผลงาน
สิทธิบัตรโครงการแกล้งดิน โครงการฝนหลวง ลิขสิทธิ์งานพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อสนับสนุนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) การอนุรักษ์ทรัพยากรทางพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระสาคัญ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์อาเซียน
ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ASEAN Post-2015 Vision) และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(ASEAN Socio-Cultural Community Attendant Document) เพื่อให้อาเซียนก้าวสู่เป้าหมายภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ มีสาระสาคัญเพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามบริบทของข้อริเริ่มของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเรื่อง “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑”
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง
ในร่างปฏิญญาฯ และร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาฯ และร่างยุทธศาสตร์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ
ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change 2015)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on
Climate Change 2015) มีสาระสาคัญเป็นการแสดงถึงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือการดาเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้หลักการของการรับผิดชอบร่วมกันในระดั บที่แตกต่างกันที่สอดคล้อง
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

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

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะทาให้บรรลุผลในเรื่องความยั่งยืนในการจัดการป่าไม้ ความมั่นคงทางอาหาร การลดภัยพิบัติและการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการผลักดันให้มีการสนับสนุนกลไกทางการเงิน และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองในแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ นี้
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการ
ได้โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และธรรมนูญ
ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ เพื่อการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศได้มีหนังสือ
แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International
Renewable Energy Agency : IRENA) ของราชอาณาจักรไทยได้รับการอนุมัติแล้ว
๒. เห็นชอบให้นาธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
การดาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการจัดตั้งสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามให้มีสภาพเป็นนิติบุคคล
และมีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus
Three Emergency Rice Reserve : APTERR) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นการยกเว้นภาษีทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งการให้ความคุ้มครองแก่สานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ไปประกอบการพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกรณี
การนาเข้าและส่งออกข้าว และการให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนประสานเชื่อมโยงการทางานกับ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวในภาพรวมของประเทศไทยเป็นไปอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การดาเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ ไปดาเนินการด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเสนอความตกลงองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม และข้อเสนอ
ของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติที่ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขอความเห็นชอบของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ต่อไปด้วย
๑๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุ มั ติก ารจั ดท าและลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่า ด้ วยความร่ วมมื อ ด้ า นทรั พยากรน้ าระหว่า งกระทรวง
ทรัพยากรน้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้ว ยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรน้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือ
ในสาขาการใช้และการพัฒนาทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือ
ครอบคลุมในประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย และการวางแผนทรัพยากรน้า การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และการป้องกัน
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจากการเกิดน้าท่วมและน้าแล้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ผู้จัดการและนักวิชาการด้านทรัพยากรน้า การประสานงาน
และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านน้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการฝึกอบรมทางวิชาการและการใช้องค์ความรู้ในสาขาทรัพยากรน้า
ที่มีความสนใจร่วมกัน
๒. อนุมัติให้จัดทาและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้าระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรน้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ
ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๕. โดยที่ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถดาเนินการได้ และมิได้ใช้ถ้อยคาที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีนี้
จึงเป็นการทาความตกลงในระดับหน่วยงานมิใช่ระดับรัฐ และไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวมทั้งไม่จาเป็นต้องได้รับหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)
สาหรับการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)] ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม มีสาระสาคัญเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือระยะยาวในสาขาการส่งเสริมและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีและประสบการณ์ในสาขาสิ่งแวดล้อมและดาเนินกิจกรรมในสาขาอื่นที่สนใจร่วมกัน
๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขถ้อยคาในร่างบัน ทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการ
ได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ)

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

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

๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาสาระของบันทึกข้อตกลงให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะสาขาความร่วมมือ
ควรให้ความสาคัญกับประเด็นที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals and Targets-SDGs & Targets) และหากมีประเด็นที่จะต้องจัดทาความตกลงในเรื่องการดูแลสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมและโครงการความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้จัดเตรียมความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่างหาก โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการ
๑.๑.๑ ร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล (IORA Maritime Cooperation
Declaration) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของความร่วมมือและเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย
โดยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะขนาดเล็กอย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการฟื้นตัว ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางทะเลที่มีความยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความมั่นคง
ด้านอาหาร สนับสนุนการกระชับความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรับมือต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ขีดความสามารถของภูมิ ภาคเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเพื่อปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้มากขึ้นกับสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางทะเล
๑.๑.๒ ร่างแถลงการณ์ปาดัง (Padang Communique) มีสาระสาคัญกล่าวถึงผลสาเร็จที่ผ่านมาของ
สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) และความมุ่งมั่นในการดาเนินงานในอนาคตของ
IORA รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงกันและรวมตัวกันอย่างครอบคลุม รวมทั้ง
เน้นย้าถึงความจาเป็นของการจัดการประชุมรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการของ IORA
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
ประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และเป็นผู้ร่วมให้การรับรอง
ร่างปฏิญญาฯ และร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ และร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยการประสานงานและ
ร่วมมือเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย [Memorandum of Understanding between the Governments of the Member States of the Indian Ocean
Rim Association (IORA) for the Coordination and Cooperation of Search and Rescue Services in the Indian Ocean Region]
ในช่วงการประชุมสภารัฐมนตรี IORA ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ

๑๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ การประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสาหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ และการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสาหรับพื้นที่ชายแดนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ กรอบการหารือ (๑) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission : JC)
ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ (๒) การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม (Joint Development Strategy : JDS)
สาหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ และ (๓) การประชุม JDS สาหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๗ โดยสาระสาคัญของกรอบการหารือ ได้แก่ ความร่วมมือด้านบุคคลสองสัญชาติและการตรวจคนเข้าเมือง
การบริหารจัดการชายแดน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย การอานวย
ความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดนและผ่านแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริม
ความเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา แรงงานไทย
ในมาเลเซีย อุตสาหกรรมฮาลาลและโครงการเมืองยางพารา
๑.๒ ให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายมาเลเซีย (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามประเด็นที่อยู่ในกรอบ
การหารือเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของฝ่ายไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์กับมาเลเซีย และเมื่อได้จัดทาบันทึกการประชุมแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านฮาลาล ควรมี
การส่งเสริม สนับสนุนพิจารณาให้ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าฮาลาล เช่น การทาธุรกิจฮาลาล การบริการฮาลาล
เป็นต้น และความร่วมมือด้านโครงการเมืองยางพารา ควรมีการผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
ในด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างกัน การทาวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา และการสร้างเสริม
ความเข้าใจระหว่างไทยและมาเลเซียให้เป็นพันธมิตรทางการค้าการผลิตมากกว่าคู่แข่งทางการค้า ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐ และร่างบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วย
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศ
จะดาเนินการร่วมกัน โดยระบุ รายละเอียดของโครงการ ซึ่งรวมถึงการยกเว้นภาษี การอานวยความสะดวกเรื่องพิธีการศุลกากร
สาหรับการนาเข้าและนาออกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ฝ่ายไทยจาเป็นจะต้องนาเข้าไปใช้ในการดาเนินงานก่อสร้างภายใต้
โครงการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหน้า ที่และผู้เชี่ยวชาญไทยที่เข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ
การดาเนินโครงการระหว่างกัน
๑.๒ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว-ไทย มีสาระสาคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศ
จะดาเนินการร่วมกัน โดยระบุรายละเอียดของโครงการ ซึ่งรวมถึงการยกเว้นภาษี การอานวยความสะดวกเรื่องพิธีการศุลกากรสาหรับ
การนาเข้าและนาออกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ฝ่ายไทยจาเป็นจะต้องนาเข้าไปใช้ในการดาเนินงานก่อสร้างภายใต้โครงการ
รวมถึงการอานวยความสะดวกและให้สิทธิ พิเศษแก่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญไทยที่เข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนิน
โครงการระหว่างกัน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
และไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขปรับปรุ งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘ และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรายงานสรุปผลการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ระหว่าง
วันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Group) มีประเด็นหารือ
เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต ซึ่งได้มีการหยิบยกประเทศไทย
ขึ้นเป็นกรณีศึกษา โดยประเทศไทยมีจานวนประชากรวัยทางานอยู่ในระดับต่า และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่อาจ
เป็นภาระทางการคลังในอนาคต
๒. การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอาเซียน มีประเด็นหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและประเทศกาลังพัฒนา และ
การเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีต่ออาเซียน
๓. การประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘
๓.๑ กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการปรับลดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้จากร้อยละ ๓.๓
เหลือร้อยละ ๓.๑ เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนา ทั้งนี้ คาดว่าในปี ๒๐๑๖ เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัว
ดีขึ้นทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา โดยจะขยายตัวร้อยละ ๓.๖
๓.๒ ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (๑) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน (๒) ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่า
(๓) ข้อจากัดทางการคลัง และ (๔) ความผันผวนในตลาดการเงินโลกจากแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
๓.๓ เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบจาก (๑) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน โดย
ประเมินว่าหากเศรษฐกิจจีนลดลงร้อยละ ๑ จะทาให้เศรษฐกิจอาเซียนลดลงร้อยละ ๐.๓ และ (๒) ความเสี่ยงจากหนี้ภาคเอกชน
อันเนื่องมาจากการกู้ยืมมากเกินไปในอดีต (Excess Corporate Borrowing)
๔. รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พบหารือทวิภาคีกับคู่เจรจา ได้แก่ (๑) ประธานธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) (๒) รองประธานธนาคารโลก และ (๓) รอง
ประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) โดยได้มีการหารือถึง
ประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ ๓๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๓
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีสาระสาคัญสรุปได้
ดังนี้
๑.๑ ได้รับรองแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียนปี ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ทั้ง ๗ สาขา ได้แก่ (๑) ด้านไฟฟ้า ที่จะมี
ความเชื่อมโยงทั้งอาเซียน (๒) ท่อก๊าซ ท่อน้ามัน ที่จะมีความเชื่อมโยงทั้งอาเซียน (๓) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (๔) ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน (๕) พลังงานทดแทน (๖) แผนการบริหารจัดการระยะยาว และ (๗) นิวเคลียร์
๑.๒ ประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานเป็นครั้งแรกกับองค์การพลังงานระหว่าง
ประเทศ (International Energy Agency : IEA) ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุม
๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้หารือระดับทวิภาคีร่วมกับ ๔ ประเทศ โดย (๑) ประเทศไทยและเมียนมา
จะร่วมกันผลักดันโครงการท่อรับก๊าซธรรมชาติเหลว (FSRU) เพื่อความมั่นคงของการจัดหาก๊าซฝั่งตะวันตก (๒) ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่างมีความยินดีที่โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายัง
ประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (๓) ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเห็นพ้องกันว่า โครงการด้านไฟฟ้า ๔ ประเทศ ได้แก่
๑๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ (LTMS) จะซื้อขายไฟฟ้าระดับพหุภาคี
เป็นโครงการแรกของอาเซียนภายในปี ๒๐๑๘ และ (๔) ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องที่จะมีความร่วมมือ
ในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรไทย
๑.๔ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ได้แก่ (๑) แสดงบทบาทนา
ของประเทศไทยในด้านพลังงานอาเซียนและส่งสัญญาณความพร้อมร่วมมือกั บอาเซียนเพื่อพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน (๒) เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานจากการเชื่อมโยงท่อก๊าซ สายส่งไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
(๓) พัฒนาบุคลากรของไทยด้านพลังงานถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์โดยเรียนรู้จากประเทศที่มีประสบการณ์ และ (๔) แสดง
วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาค
๑.๕ ประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานของอาเซียน
โดยประเทศไทยได้รับรางวัลถึง ๒๖ รางวัล มากที่สุดในอาเซียน เป็นที่ ๑ ต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๑ ปี
๒. ให้กระทรวงพลังงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัล ASEAN Energy Awards 2015 ให้ประชาชนรับทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (7th MekongJapan Economic Ministers' Meeting)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานผลการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Economic
Ministers’ Meeting) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และร่วมให้ความเห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น้าโขง (Mekong Industrial
Development Vision) และร่วมรับรองแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๗ (Joint Media Statement) โดยมีสาระสาคัญของการประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลการประชุมผู้นาลุ่มน้าโขง
กับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗ (7th Mekong-Japan Summit) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น การรายงาน
ความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาภายใต้ลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อคิดเห็นของประเทศสมาชิก
ต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งในส่วนของไทยเสนอให้เพิ่มเติมแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และถ่ายทอด R&D ของญี่ปุ่น รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เป็นสาคัญ และควรเสนอแนะในรายสาขาอุตสาหกรรมที่ต้องมีการพัฒนาแรงงานฝีมือเพื่อยกระดับผลิตผลและตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๒ (The Second APEC Structural Reform
Ministerial Meeting) และผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่
๒/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๒ (The Second APEC Structural
Reform Ministerial Meeting) และผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งการประชุมทั้งสองมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดทายุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ การปฏิรูปกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน การพัฒนาและการค้าอย่างเท่าเทียมและเสรี การปรับตัวชี้วัดของความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น และการดาเนินการในส่วนของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการในที่ประชุมดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทย
๑.๒ มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาเนินการประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการยกระดับและขับเคลื่อนวาระใหม่สาหรับการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Renewed APEC Agenda for Structural
Reform : RAASR) สาหรับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ รวมทั้งการสร้างความชัดเจนถึงบทบาทของไทยในเวทีเอเปค โดยยึดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

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

๒. ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ รั บ ความเห็ น ของกระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสานัก งาน ก.พ.ร. ที่เห็น ควรให้เพิ่ มองค์ ประกอบผู้แ ทนกระทรวงพาณิชย์ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานหลักในฐานะคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment : CTI) ภายใต้
เอเปค เข้าร่วมในการประชุม EC เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านสารัตถะภาคบริการ และบูรณาการการทางานทีมประเทศไทย
ในเวทีเอเปค เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมในภาคบริการ การสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ช่วย
ยกระดับบริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งการยกระดับและขับเคลื่อนวาระใหม่สาหรับการปฏิรูปโครงสร้างเอเปคที่เอื้ออานวยให้
การดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนมีความง่ายและคล่องตัว (Ease of Ding Business : EoDB) ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเมียนมากรณีอุทกภัย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเมียนมากรณีอุทกภัย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การมอบเงินให้ความช่วยเหลือ ประเทศไทยได้มอบเงินพระราชทานและเงินช่วยเหลือในนามของรัฐบาลไทย
กระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพบก จานวนรวมทั้งสิ้น ๑๘ ล้านบาท พร้อมด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทาน ได้แก่ ถุงยังชีพ
เต็นท์ ผ้าห่ม หมอน-มุ้ง ไฟฉาย และผงทาน้าสะอาด เป็นต้น
๒. การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือเมียนมา โดยเป็นสิ่งของให้ความช่วยเหลือเนปาลที่ยังคั่งค้างอยู่ที่ประเทศไทย ประกอบด้วย
ถุงยังชีพ เสื้ออเนกประสงค์ ผ้าใบและผ้ายางอเนกประสงค์ และเสื้อผ้า พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ศูนย์บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
ในกรุงย่างกุ้ง และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดส่งยารักษาโรคพื้นฐาน เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเครื่องกรองน้าแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ให้แก่เมียนมา
๓. การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยจัดส่งทีมแพทย์ทหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ๔ สาขา ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ และจิตแพทย์
ช่างประปาสนาม และเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน ไปปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ชาวเมียนมา ในเมืองฮินทาดา
ภาคอิระวดี รวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ฉีดพ่นน้ายากาจัดยุงและพ่นละอองฝอยกาจัดแมลงและฆ่าเชื้อโรค
ผลิตน้าดื่ม ตลอดจนให้คาแนะนาด้านสุขาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่แพทย์และผู้ประสบภัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานสรุปผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อหารือข้อราชการกับผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์
และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมระหว่างสองประเทศ
โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ด้านกระบวนการยุติธรรม พัฒนาความร่วมมือในเรื่องการโอนตัวนักโทษและประสานความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบกฎหมายของทั้งสองประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมายและประสบการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม
๒. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนเพื่อสกัดกั้น
ยาเสพติด โดยการจัดตั้งหมู่บ้านสีขาว และให้มีการเปิดด่านชายแดนให้มากขึ้น ซึ่งกัมพูชาขอให้ไทยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ชายแดนให้กับกัมพูชา ส่วนไทยได้เชิญให้กัมพูชาเข้าร่วมในโครงการแม่น้าโขงปลอดภัย เนื่องจากไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นทางผ่าน
และได้รับผลกระทบจากยาเสพติดซึ่งมาจากแหล่งผลิตนอกประเทศ จึงจาเป็นต้องร่วมมือกันปราบปรามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้
ออกจากแหล่งผลิต และสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่จะผ่านเข้าไปยังแหล่งผลิตในบริเวณสามเหลี่ยมทองคา ซึ่งกัมพูชาได้ตอบรับ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว และจะมีการทาแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป โดยเป็นโครงการระยะยาว ๓ ปี และกาหนดที่จะประชุม
ทาแผนปฏิบัติการในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ต่อไป
๒๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมกับประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมกับประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๓-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีสาระสาคัญย้าถึงเจตนารมณ์ของอาเซียนที่จะบรรลุ
เป้าหมายเรื่องการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสานักเลขาธิการ
อาเซียนและกลไกของอาเซียน การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการดาเนิ นความสัมพันธ์ในภูมิภาค การแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือ
เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายที่มีผลกระทบต่อภูมิภาค เช่น การค้ามนุษย์และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล และการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ จากการประชุมดังกล่าวมีประเด็นสาคัญที่หน่วยงาน
จะต้องรับไปดาเนินการต่อ ได้แก่ (๑) การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (๒) การเสริมสร้างบทบาทนาของอาเซียนในสถาปัตยกรรม
ในภูมิภาค (๓) ประเด็นปัญหาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ (๔) ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา (๕) ความร่วมมือในลุ่มน้าโขง
และ (๖) การหารือทวิภาคี และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับรายงานผลการประชุมดังกล่าวรับไปปฏิบัติและติดตาม
ความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
อุตสาหกรรม เกี่ยวกับการประชุมกับประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
ที่ได้มีการเน้นย้าความสาคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน นั้น
ประเทศไทยและอาเซียนควรผลักดันให้เกิดการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งถือว่าประสบความสาเร็จ
ในฐานะที่เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่สามารถผลักดันกฎหมายระดับชาติเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก (GHG) และระบบการซื้อ
ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) และควรผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือสร้างความร่วมมือเพื่อเรียนรู้จาก
สาธารณรัฐเกาหลีในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่ มน้าโขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควรนาประเด็นการคุกคาม
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งส่งผลเสียต่อห่วงโซ่อาหารและก่อผลกระทบตามมาถึงความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอันเกิด
จากการสร้างเขื่อนในกลุ่มประเทศแถบลุ่มน้าโขงเข้าประกอบการพิจารณา ไปดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๒๐
(20th GMS Ministerial Conference)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
th
ครั้งที่ ๒๐ (20 GMS Ministerial Conference) ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแผนการดาเนินงานระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ โดยประสานกับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๒.๑ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมและขยายด่านพรมแดน ทั้งในส่วนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออานวยความสะดวกการค้าและคมนาคมขนส่ง
และการข้ามแดนของนักท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค รวมถึงเร่งผลักดันการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและรถไฟความเร็ว
ปานกลางระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ให้เป็นรูปธรรม
๑.๒.๒ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เร่งรัดดาเนินงานภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (CBTA) เช่น การตรวจสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window Inspection : SW) การตรวจ
ปล่อยสินค้าร่วมกันในบริเวณเดียวกัน (Single Stop Inspection : SS) และการกาหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control
Area : CCA) รวมถึงเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการกาหนดสิทธิการจราจรให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

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

๑.๒.๓ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เตรียม
ความพร้อมเพื่อเชื่อมโยงและขยายฐานการผลิตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้หลักการ Thailand Plus One และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการพัฒนาศักยภาพของ
SMEs เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๑.๒.๔ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์กรเครือข่ายการพัฒนา อาทิ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถาบัน
ลุ่มแม่น้าโขง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพั ฒนา และธนาคารพัฒนาเอเชีย ร่วมกาหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรในอนุภูมิภาค
๑.๒.๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เร่งรั ดศึกษาการจัดการผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) การจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ และร่วมหารือ
ในความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย และการป้องกันโรคติดต่อ
ข้ามพรมแดน
๑.๒.๖ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผลักดัน
การดาเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และพื้นที่ชายแดนโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑.๒.๗ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินงานของไทยในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้
๑.๒.๘ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน GMS ให้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
๑.๒.๙ สภาธุรกิจ GMS-BF ประเทศไทย เร่งศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ป้องกัน ลดผลกระทบ และจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องมาจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และเร่งรัดกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาและกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรมีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอและมากขึ้น เพื่อร่วมกัน
พิจารณาผลักดันโครงการใหม่ ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามแผนงาน GMS อย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติการลงนาม Implementing Arrangement (IA) ระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมงและทรัพยากรสัตว์น้า กระทรวงเกษตร รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามใน Implementing Arrangement (IA) ระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมงและทรัพยากรสัตว์น้า กระทรวงเกษตร รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดรายละเอียดและแนวทางในการดาเนินความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมง
ผิดกฎหมาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงและการทาประมงของเรือฟิลิปปินส์ที่ส่งออกสัตว์น้ามายังประเทศไทย และ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงอื่น ๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการทาความตกลงแบบทวิภาคีในคู่ฉบับของฝ่ายไทย ให้ระบุชื่อหน่วยงาน
ฝ่ายไทยขึ้นก่อนหน่วยงานฝ่ายฟิลิปปินส์ ทั้งในส่วนชื่อความตกลง อารัมภบทวรรคที่ ๑ และชื่อผู้ลงนามและพยาน และตามที่นายกรัฐมนตรี
ได้เยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดหาข้อสรุปข้อตกลงที่คั่งค้าง
ระหว่างกัน รวมถึง Implementing Arrangement on Specific Areas of Cooperation ระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม
๒๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

อย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงของประเทศบนพื้นฐาน
ของการทาการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งพิจารณาขยายความร่วมมือ และข้อตกลงในทางปฏิบัติกับประเทศและ
กลุ่มประเทศซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและเส้นทางขนส่งของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ครอบคลุมทั้งระบบ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขยายระยะเวลาของบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่วมมื อระหว่างกรมวิช าการเกษตรกั บสถาบั นพั ฒนาชนบทแห่ ง
สาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดตั้งศูนย์ Korea Project on International Agriculture: KOPIA ประจาประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบท
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Rural Development Administration : RDA) ในการจัดตั้งศูนย์ Korea Project on International
Agriculture : KOPIA) ประจาประเทศไทย มีสาระสาคัญเป็นการขยายระยะเวลาโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ KOPIA
ประจาประเทศไทย ออกไปอีก ๓ ปี จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ลงนามในเอกสารการขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงฯ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ในระยะที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดาเนินการในช่วงที่จะขยายเวลา
ของความร่วมมือ รวมทั้งผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อให้
เห็นผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทย ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบและการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๓ (Kuala Lumpur Joint Declaration of the Third ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus)
มีสาระสาคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและกาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานร่วมกันของกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน
กับกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจาด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค และสร้างสังคมที่มีความสงบสุขและสันติภาพ
๑.๒ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่าง
ปฏิญญาร่วมฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดของร่างปฏิญญาร่วมฯ โดยไม่กระทบเนื้อหาสาระสาคัญและมีผลต่อ
การดาเนินการของรัฐบาลไทย รวมทั้งไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมสามารถดาเนินการ
ได้โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

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

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และขออนุมัติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
ให้แล้วเสร็จ จาก “ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘” เป็น “ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙” และเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอาเภออาศัยอานาจการบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บูรณาการการบริหารจัดการ
การดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นที่จังหวัดหรืออาเภอ โดยให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัด
หรืออาเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร หรือ
ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย
รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการ ควรพิจารณากลั่นกรอง
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑๘๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ การประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทาความตกลง
ในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานความก้าวหน้าตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล สรุปได้
ดังนี้
๑.๑ โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓,๘๒๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๑๒.๙๖๘ ล้านบาท
ดาเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการ จานวน ๔๒๑ รายการ งบประมาณ ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท ดาเนินการในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ และแจ้งให้จังหวัดดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
๑.๒ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด และจังหวัดได้จัดส่งให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ พิจารณาแล้ว
มีจานวน ๑๑๔,๕๗๓ โครงการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท และได้รับอนุมัติจากสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
๑-๑๘ แล้ว มีจานวน ๗,๐๕๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๗๒.๙๔๒๗ ล้านบาท ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ
จากสานักงบประมาณ ซึ่งมีโครงการเป็นจานวนมาก คาดว่าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ประมาณร้อยละ ๑๐
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ ๕๐ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ ๑๐๐
๑.๓ กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดและอาเภอดาเนินการตามมาตรการ โดยปิดประกาศ
แจ้งรายละเอียดของโครงการในตาบลต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ การลงข้อมูลโครงการในเว็บไซต์ของตาบล การแต่งตั้งตัวแทนประชาชน
ในตาบลเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง การซื้อ รวมทั้งให้มีการบันทึกภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการดาเนินโครงการ และ
จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบได้ออกตรวจติดตามและให้คาแนะนา
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความสาคัญกับ การติดตามประเมินผลสั มฤทธิ์ของโครงการฯ และการบริหารจัด การโครงการอย่างยั่งยื นหลังจากดาเนิ น
โครงการฯ แล้วเสร็จ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

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

๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบหลักการของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ กาหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการคานวณเงิน
ได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจานวนที่จ่ายจริง ในลักษณะการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้เท่าที่
สมาชิกของ กอช. จ่ายเป็นเงินสะสมเข้า กอช. ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินสะสมในลักษณะทานองเดียวกันแล้วต้องไม่เกินกว่าจานวน
ตามที่ประมวลรัษฎากรกาหนด
๑.๒ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกของ กอช. หรือบุคคลซึ่งสมาชิก
ของ กอช. ได้แสดงเจตนาไว้แก่ กอช. หรือทายาทของสมาชิก กอช. ได้รับจาก กอช. ในกรณีที่สมาชิกของ กอช. สิ้นสมาชิกภาพ
เพราะอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือมีกฎหมายกาหนดให้การสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นถือว่าเป็นการสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ
๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นสมาชิกภาพเพราะตาย
๑.๓ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิก กอช. ได้รับจาก กอช. ในกรณีที่
ทุพพลภาพก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ ๑.๑-๑.๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
๑.๔ ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับกิจการของ กอช.
๑.๕ ยกเว้นอากรแสตมป์สาหรับการกระทาตราสารของ กอช.
สาหรับผลประโยชน์ของเงินสะสมที่สมาชิกของ กอช. ได้รับจาก กอช. ในกรณีที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะลาออก
จากกองทุน เห็นควรให้รวมคานวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับการลาออกจากกองทุนอื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเหตุผลความจาเป็นที่จะต้อง
กาหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก กอช. ได้เริ่มรับสมาชิกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยรับโอนสมาชิกส่วนหนึ่งจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุน
การออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีช ราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนั้น โดยข้อเท็จจริงจึงไม่มีสมาชิกที่อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘
แต่อย่างใด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๒๖

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. นโยบายมุ่งขจัดการกระทาความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเด็กและเยาวชน โดยระดมสรรพกาลัง ทรัพยากร ความคิด
การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบ่มเพาะค่านิยมไม่ใช้ความรุนแรง การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การตราและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการและติดตามการป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครอง บาบัดฟื้นฟู แก้ไข และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน หรือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
๒. ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในมิติที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทาและผู้ถูกกระทา นอกจากนี้
ยังคานึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่บุคคลในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ที่ดูแล
เด็กและเยาวชน และบุคคลในสังคม ซึ่งมียุทธศาสตร์หลัก ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันการกระทาความรุนแรง
(๒) ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรง และเป็นผู้กระทาความรุนแรง
เพื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ (๓) ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมาย (๔) ยุทธศาสตร์กลไกระดับชาติ ระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการ
(๕) ยุทธศาสตร์การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย และ (๗) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทางานได้เข้าทางานตาม
มาตรา ๓๓ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกาหนด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปรายงานผลการปฏิบัติหรือนาเสนอแผนการดาเนินงาน
ทุก ๑ ปี โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รวบรวม
รายงานผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณามาตรการรองรับและดาเนินการให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๙ และให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ.
เกี่ยวกับการกาหนดอัตราส่วนการจ้างคนพิการเฉพาะกลุ่ม เพื่อผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือและจ้างงานคนพิการในระดับรุนแรง
และสามารถบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ การทบทวนกาหนดอัตราส่วน
การกาหนดจานวนคนพิการใหม่ สาหรับส่วนราชการที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงภัยไม่น่ าอภิรมย์ หรือมีการกาหนดคุณลักษณะ
ของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ การรวบรวมและจัดทาระบบข้อมูลคนพิการที่มีความพร้อมจะทางาน รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคจาก
การดาเนินงาน ที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนามาใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดแนวทางการรับคนพิการเข้าทางานตามลักษณะ
งานที่เหมาะสม การให้สัมปทาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินงาน
การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจ้างงาน
คนพิการในหน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และควรพิจารณาขยายระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายออกไปอย่างน้อย
๕-๑๐ ปี ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

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

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน

๒๘

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

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

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้จังหวัดสงขลา
ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าน้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้จังหวัดสงขลาใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อการดาเนินโครงการก่อสร้าง
พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพตาบลนาน้อย โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลนมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะราย ทังนี ให้กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดสงขลา)
ดาเนินการ ดังนี
๑. ตรวจสอบว่าการดาเนินการใด ๆ ในพืนที่โครงการฯ รวมถึงพืนที่ที่เกี่ยวข้องของโครงการ เช่น การก่อสร้างถนน
เข้าสู่โครงการฯ เป็นต้น เข้าข่ายจะต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และหากมีความจาเป็นต้องจัดทารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดาเนินโครงการต่อไป
๒. ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบารุงป่าชายเลนทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดาเนินการโครงการใด ๆ
ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพืนที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัดด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙

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

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย และการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของบูรพกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมรายงานการดาเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของชาติไทย และการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของบูรพกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัย
สรุปได้ ดังนี
๑.๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย จานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
สร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนมอบคณะองคมนตรี รวมทังได้เผยแพร่แจกจ่ายไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา
ทังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สาหรับฉบับภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างการแปลและจัดพิมพ์ นอกจากนี กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์จัดการสัมมนาเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการเข้าร่วมการสัมมนา ทังนี ได้เตรียมการ
ถ่ายทอดสดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมรับฟังการสัมมนาในครังนีด้วย
๑.๒ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจัดพิมพ์ หนังสือพระบรมราชานุสรณ์ สัตตบูรพกษัตริยาธิราช
อุทยานราชภักดิ์ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ซึ่งมีเนือหาประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์
๗ พระองค์ ตังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบกดาเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
ประดิษฐาน ณ อุทยานราชภักดิ์ ตลอดจนความเป็นมาของอุทยานดังกล่าวอันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งใหม่
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันกษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนมอบคณะองคมนตรี รวมทังได้เผยแพร่
แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ในส่วนของหนังสือประวัติศาสตร์ของไทย ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทาเป็นฉบับย่อในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีเนือหาที่กระชับ มีรูปลักษณ์ที่น่าอ่านและสามารถ
เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้เข้าใจถึงความเป็นมาของชาติ เกิดความภาคภูมิใจในเอกราชของไทย
และร่วมใจกันอนุรักษ์ สานต่อเจตนารมณ์ในความรักและหวงแหนชาติ รวมทังนาไปเผยแพร่ให้แก่ชาวต่างชาติได้รับรู้ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้
คณะรั ฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบหลั กการมาตรการภาษี เพื่ อส่ งเสริ มและสนั บสนุน การบริจ าคให้ แก่ งานวั ฒนธรรมและ
พัฒนาการเรียนรู้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี
๑. กาหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามพระราชบัญญัติกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตาม
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกองทุนโบราณคดี ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ๒ เท่าของจานวนเงินที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
๓๐

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกองทุนโบราณคดี ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ สามารถนามูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่าย
ได้ ๒ เท่าของจานวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบและรายจ่ายในการจัดสร้างและบารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของราชการหรือของเอกชน
ที่เปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

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

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซา
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อานวยการศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนเสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และ
อาเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญ
ในการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
จริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้มากที่สุด โดยใช้ชื่อว่า
“สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙” ประกอบด้วยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ ได้แก่
(๑) มาตรการด้านการบริหารจัดการ (๒) มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (๓) มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
(๔) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ (๕) มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเวลาดาเนินการกาหนด
เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และช่วง
ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
๒. ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตในรายที่สามารถตรวจด้วยเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ (Breath Analyzer)
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาและรณรงค์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ปีต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขอเพิ่มวงเงินงบประมาณในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
(ANOC General Assembly 2014)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นชอบการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่
สมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ANOC General Assembly 2014) จากวงเงิน ๔๓,๒๘๐,๒๐๐ บาท เป็น
๕๑,๖๑๑,๙๖๖.๑๕ บาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจาก
สานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒

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

งบประมาณรายจ่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การดาเนินงานจัดประชุมฯ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการเป็นสาคัญด้วย
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรควบคุมการบริหารจัดการในการเป็น
เจ้าภาพจัดงานด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

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

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๓

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

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

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง ผลไม้ นาฬิกา
และอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สุราต่างประเทศ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง
และเนคไท รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ เลนส์ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ทาด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและ
อุปกรณ์ ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้ บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทาด้วย
คริสตัล มีมูลค่านาเข้า ๘๗๖.๙๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๗๐ ของมูลค่านาเข้ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา ๑๓๙.๗๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๘.๙๕ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
น้าหอมและเครื่องสาอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดาเนิน งานประเด็ นเรื่องสาคั ญตามมติค ณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติและข้อ สั่ง การของหัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๗-มิถุนายน ๒๕๕๘) ของกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการดาเนินงานประเด็นเรื่องสาคัญตามมติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๗-มิถุนายน ๒๕๕๘)
สรุปได้ ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓
จานวน ๙,๗๙๑.๕๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สานักงบประมาณ
กาหนด (กาหนดไว้ร้อยละ ๗๖) และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จานวน ๒๓๕.๔๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๐.๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด (กาหนดไว้ร้อยละ ๗๔)
๒. การเจรจาหรือจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ เช่น การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การเจรจาภายใต้กรอบ
การจัดทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) การเจรจาภายใต้กรอบเอเปค และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทยมาเลเซีย ส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าตามลาดับหรือบรรลุข้อสรุปการเจรจา ซึ่งจะมีผลให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น
๓. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว ดาเนินการขยายตลาดการส่งออกข้าวไปยังประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายข้าว และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการ การทาสัญญาให้รัดกุมและกาหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อ
ข้าวเปลือกจากเกษตรกร
๔. การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่กาลังออกตามฤดูกาล มีการจัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือผลิตผล
ทางการเกษตรระดับจังหวัด ดูแลราคาและบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดตามฤดูกาล และส่งเสริมการแข่งขันและขยายตลาด
ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ
๕. การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ
(Entrepreneurship) ให้แก่ผู้ประกอบการ การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี (Standard and Governance) ให้แก่สานักงาน
บัญชี
๖. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน เช่น การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ
การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน โดยการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน การจัดหาร้านจาหน่ายอาหาร
ปรุงสาเร็จราคาถูก การลดราคาจาหน่ายสินค้าทั้งประเทศ
๗. การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนใน ๔ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา
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๓๔

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
๑.๑ เศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างช้า ๆ
ด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวร้อยละ ๐.๓ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๐.๖ ขณะที่
มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงร้อยละ ๒.๙ ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักและการลดลง
ของราคาสินค้าส่งออก แต่การอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๓ ด้านการผลิต ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรและดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ ๒.๓ และ ๑.๕ ตามลาดับ
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรยังคงลดลงร้อยละ ๐.๗ เช่นเดียวกับจานวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวลดลงร้อยละ ๕.๐
๑.๒ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้ อลดลงตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับต่า ดุลการค้าเกินดุลเนื่องจากการลดลงของการนาเข้าและส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลแม้ว่าดุลบริการจะขาดดุลก็ตาม
๑.๓ สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่
การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีและงบประมาณกันไว้เหลื่อมปีในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคง
๑.๔ สถานการณ์ด้านการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ ที่ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี เงินให้กู้ยืมภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ ๔.๘ ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ ๕.๐ ในเดือนก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจซึ่งขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑ (ชะลอตัวลงจากร้อยละ ๒.๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) และสินเชื่อภาคครัวเรือนซึ่งขยายตัวร้อ ยละ ๗.๑ (ชะลอตัว
ลงเล็กน้อยจากร้อยละ ๗.๒ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) สาหรับเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน) ขยายตัวร้อยละ ๕.๘ ในเดือนสิงหาคม
ชะลอตัวเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ ๕.๙ ในเดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทเฉลี่ยในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ ๓๕.๔๒ บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ อ่อนค่าลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ ๓.๓ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวผันผวน โดยปิดที่ ๑,๓๘๒.๔ จุด ลดลงจากเดือน
ก่อนหน้าร้อยละ ๔.๐ ตามการปรับลดลงของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน และความกังวลของนักลงทุนต่อการปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่องของดัชนีตลาดหลักทรัพย์จีน
๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เศรษฐกิจประเทศสาคัญ ๆ ยังชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า
โดยเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวทั้งในภาคการผลิต การบริโภค และภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่
เศรษฐกิจสหภาพยุโรปและเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตามภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีนและประเทศสาคัญ ๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวลงตามการลดลงของการส่งออก
และการผลิ ตในภาคอุ ตสาหกรรม และส่ งผลต่ อเนื่ องให้ การบริ โภคภายในประเทศชะลอลง รวมทั้งท าให้ ราคาน้ามั นและสิ นค้ า
ขั้นปฐมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวล่าช้ากว่าการคาดการณ์ของตลาด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการของมาตรการการเงินเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
และมาตรการการคลังเพื่อลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นมาตรการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้
ปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มากยิ่งขึ้น โดยการขอรับสินเชื่อที่มีเงื่อนไขพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ กรณีการยกเว้นการให้สิทธิประโยชน์ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan : NPL)
ของลูกหนี้รายย่อย ให้กระทรวงการคลังหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเริ่มดาเนินการตามมาตรการการเงินด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบับ มีสาระสาคัญเพื่อลดค่าธรรมเนียมสาหรับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๒.๑ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๓๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
๒.๓ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๓. มอบหมายให้ ธอส. ประสานงานกับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อหาแนวทางในการลดภาระค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการโอนให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยตามมาตรการนี้
๔. ให้กระทรวงการคลังเร่งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีตามหลักการของมาตรการการคลังในเรื่องนี้ เพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ โดยที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. รับทราบความก้าวหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
และมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน
๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานของรัฐจัดทาโครงการที่อยู่ในกิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
(Opt-out) ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเท่านั้น และสาหรับโครงการที่อยู่ในกิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in)
ตามแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วม
ลงทุนเป็นลาดับแรก
๓. ในการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการ กาหนดให้เอกชนลงทุนในโครงการในสัดส่วนที่มากขึ้น และหาก
โครงการมีผลตอบแทนทางการเงินต่าและไม่จูงใจให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบการลงทุนของโครงการทั้งหมด ให้พิจารณาขยาย
ระยะเวลาของสัญญาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่เอกชน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐศึกษาและเสนอรูปแบบการสนับสนุนทางการเงิน
ทีเ่ หมาะสมให้แก่เอกชน ทั้งนี้ การสนับสนุนเงินลงทุนควรพิจารณาให้มีความเสี่ยงและภาระผูกพันในระยะยาวของรัฐอยู่ในระดับต่าสุด
๔. กรณีโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
จะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบการพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมาย
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดลักษณะของรายงานดังกล่าวเป็นแบบเบื้องต้นที่สามารถเปิดโอกาสให้
เอกชนมีส่วนร่วมในการออกแบบได้ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการพิจารณาให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น
๕. มอบหมายให้กระทรวงการคลังปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา
ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถดาเนิน
โครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ต้องใช้ที่ราชพัสดุ สาหรับโครงการ
ที่เป็นกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน โดยไม่ต้องส่งคืนที่ราชพัสดุให้แก่กรมธนารักษ์ และสามารถทาความตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการนาส่ง
รายได้จากโครงการเป็นรายได้แผ่นดิน
๖. มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและรายงานความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมู่บ้านของประชาชนผู้มี รายได้น้อย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ
๗. มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและรายงานความคืบหน้าของมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าประกันสินเชื่อโครงการ PGS-5 มาตรการสนับสนุน SMEs
ผ่านการร่วมลงทุน มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายใหม่ (New Start-up)
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๘ ยังคงลดลง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว การส่งออกยานยนต์และส่วนประกอบกลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๒ ในขณะที่สินค้า
เกี่ยวข้องกับน้ามันยังคงมีมูลค่าส่งออกต่าตามราคาน้ามัน และสินค้าเกษตรมีมูลค่าส่งออกต่าตามราคาในตลาดโลก ขณะที่ข้อมูล
การนาเข้าล่าสุดของตลาดที่เป็นคู่ค้าของไทย ยังแสดงว่าไทยสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดสาคัญไว้ได้
๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกของไทย ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันที่ชะลอตัว โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ส่งผลให้การนาเข้าของเกือบทุกประเทศทั่วโลกยังคงหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเข้า
ของประเทศคู่ค้าสาคัญ อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
๓. การค้าระหว่างประเทศภาคบริการในช่วง ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) การส่งออกบริการของไทย
ขยายตัวสูง มีมูลค่ากว่า ๓๐,๓๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากที่สุด ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว
มีมูลค่าการส่งออก ๒๒,๐๙๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นการส่งออกสาขาบริการทางธุรกิจอื่น ๆ และสาขาขนส่ง ในขณะที่
การนาเข้าบริการหดตัวเล็กน้อย โดยมีรายจ่ายภาคบริการ ๒๕,๓๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริการสาขาที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงที่สุด
ได้แก่ สาขาขนส่ง มีมูลค่านาเข้า ๑๒,๑๗๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นการนาเข้าสาขาท่องเที่ยว และสาขาบริการทรัพย์สิน
ทางปัญญา ส่งผลให้ภาพรวมประเทศไทยยังคงได้ดุลจากการค้าภาคบริการกว่า ๔,๐๔๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจภาค (กรอ.ภาค) และการลงพื้นที่
ติดตามการดาเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาคัญของรัฐบาล จังหวัดอุบลราชธานี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้กาหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาไปแล้วหลายมาตรการนั้น ควรที่จะมี
การติดตามเพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจภาค (กรอ.ภาค) และลงพื้นที่ติดตามการดาเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาคัญ
ของรัฐบาล ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รายงานความก้าวหน้า
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ จึงได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการจัดการประชุมฯ และการลงพื้นที่ติดตามการดาเนินนโยบายฯ ดังกล่าว
๑.๒ ในการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ให้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ภายใน ๓ เดือน และไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินการระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ
๑๒ เดือน สาหรับใช้ในการประเมินผล เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและลดข้อขัดแย้งได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นในประเด็น
(๑) การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการลดใช้น้า (๒) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืชด้วยความสมัครใจ โดยให้ครอบคลุม
พืชเศรษฐกิจทั้งหมด (๓) การทาการตลาดให้คานึงถึงอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply) เป็นสาคัญ (๔) การสร้างห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ที่คานึงถึงผู้บริโภคเป็นสาคัญ (๕) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) Social Business และสหกรณ์ (๖) การสร้างอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้เริ่มต้นทาธุรกิจ (New Start-up)
ให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ให้ กรอ.จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลในประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ด้วย
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ให้ กรอ.จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัด
ยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ) เตรียมข้อมูลในการรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมข้อมูลปริมาณน้าในเขื่อนปากมูล
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ดังกล่าว
๒.๓ ให้กระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกั บการตลาดสาหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคานึงถึงอุปสงค์และ
อุปทานในแต่ละช่วงเวลาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อหารือเรื่อง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้ าของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รวมทั้งมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
ในระยะเร่งด่วน
๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานและโครงการเพื่อรณรงค์ให้
ผู้ประกอบการ SMEs จัดทาระบบบัญชีเดียวและเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และตระหนักถึง
ประโยชน์โดยให้มีการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านบัญชีได้โดยง่าย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ที่ดาเนินการอย่างถูกต้องให้สามารถเข้าถึงมาตรการและสิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือของภาครัฐและการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานและโครงการเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และส่งเสริมการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการใช้จ่ายเงินอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านคณะทางานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
๒.๔ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่ว ยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชุม
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อเร่งรัด
ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กรอ. จังหวัด โดยเพิ่มเติม
องค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน และให้ กรอ. จังหวัด ร่วมกับเครือข่ายภาคีการพัฒนาจังหวัด และสถาบันการศึกษาเสนอ
แผนพัฒนาพื้นที่ให้เศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา
สินค้า OTOP การท่องเที่ยว การสร้างตลาดกลางชุมชน การพัฒนาสถานศึกษา สาธารณสุข คนพิการและคนสูงอายุ เป็นต้น และ
เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย และ กรอ. ส่วนกลาง เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
๒.๕ ขอความร่วมมือภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การดาเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตามแนวทาง “ประชารัฐ” หรือ การสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมกัน (Stronger Together)
รวมทั้งช่วยสนับสนุนการจัดทาระบบบัญชีเดียวของ SMEs และการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชน โดยมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนไปยังสมาชิกและเครือข่ายทั่วประเทศ

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๓๘

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

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงบประมาณรายงานสถานภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ และการจัดสรรงบประมาณคืนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และหากมีความจาเป็นดาเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลที่มีความจาเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อน
แล้วขอตกลงกับสานักงบประมาณตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือน โดยบันทึกในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และส่ง
รายงานให้สานักงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสาหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทั้ง ๔ ข้อ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ โดยในส่วนของข้อ ๒ ให้ถือเป็นการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) ข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๖ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
งบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมต่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท จานวน ๑,๔๖๘ รายการ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จานวน ๕๘ รายการ และที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จานวน ๔๒ รายการ โดยเป็น
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔๔,๑๖๗.๓ ล้านบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้นจานวน
๒๓๖,๙๑๑.๔ ล้านบาท สาหรับรายการก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จานวน ๔๒ รายการ
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเจ้าของเรื่องพิจารณาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนดาเนินการต่อไป
๒. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
งบประมาณข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๖ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ตามที่เสนอได้
๓. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เสนอในครั้งนี้ หากเป็นรายการที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ
เช่น รายการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสานักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินในต่างประเทศ ฯลฯ ให้สานักงบประมาณสามารถพิจารณา
๓๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

อนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
นั้น ๆ สามารถปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก
๔. เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้แล้ว จึงเห็นควรให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเฉพาะรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกากับดูแลและเร่งรัด
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ และมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. การกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเรื่องสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่าง
ต่อเนื่องและได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒. การกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกาหนดแผนและขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประกอบการดาเนินงาน

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และอนุมัติหลักการร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเป็นการสนับสนุนให้มีการลงทุน
ของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและทรัสต์ ให้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศ
ไทย และส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม
ที่สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กาหนด จึงได้กาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่กิจการเงินร่วม
ลงทุนสาหรับการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจการเงินร่วมลงทุนที่สามารถ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิตและการบริการที่ทันสมัย ก่อให้เกิดการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบให้กระทรวงการคลังและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงิน
ร่วมลงทุน ควรมีกลไกหรือกระบวนการตรวจสอบกิจการที่จะได้สิทธิให้ชัดเจน การเร่งกาหนดหลักเกณฑ์การรับรองกิจการที่รัฐ
ต้องการสนับสนุน โดยพิจารณาเพิ่ มเติมธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กาหนดไว้ การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ลงทุน บริษัทที่ประกอบการร่วมลงทุนและกิจการ
เป้าหมายในเรื่องของการดาเนินกิจการเงินร่วมทุน หลักเกณฑ์ก ารรับรองกิจการฯ ที่ประกาศโดย สวทช. รวมทั้งสนับสนุนและ
อานวยความสะดวกให้กิจการร่วมลงทุนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการตรวจสอบการใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีของผู้ที่
จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว และมีการประเมินผลการดาเนินงานของมาตรการนี้ รวมถึงมาตรการส นับสนุนกิจการ
ร่วมลงทุนอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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๔๐

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวน ๓๘๒ ล้านบาท ให้แก่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาชีวะ
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้นจากการปฏิบัติงานจริง
และเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยให้บริการปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่งผลให้ลดรายจ่าย
และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบอาชีพ ดาเนินการโดยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ๓๖๘ แห่ง ซึ่งมีศูนย์อาชีวะบริการ จานวน ๒,๐๐๐ ศูนย์ กระจายอยู่ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ค่าใช้จ่ายศูนย์ละ ๑๙๑,๐๐๐ บาท
๒. การอนุมัติงบประมาณ ตามข้อ ๑ เป็นการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โดย
การไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง สาธารณะ
ประโยชน์อื่น ๆ ในชุมชน ในลักษณะโครงการเป็นการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการดาเนินรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อ
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
[ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับการโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง ๑) เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (กอง ๑) สาหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง ๑) ไปเป็น
ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขระยะเวลาสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง ๑)
ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดาเนินการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดอันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง ๑) ไปเป็น
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ โดยให้สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมสาหรับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวทรัสตีเป็นการถาวร

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ) และเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคู่มือการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล) เกี่ยวกับกรอบวงเงิน
งบประมาณในการดาเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล เป็น “เห็นชอบให้ดาเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตาบล และจัดสรรงบประมาณให้ระดับตาบล ตาบลละ ๕ ล้านบาท วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท และให้นับรวมโครงการตามมาตรการ
สาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
ให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ซ้าซ้อนกันด้วย ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดแล ะ
๔๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าโครงการต่าง ๆ ภายใต้ ๓ มาตรการไม่มีความซ้าซ้อนกันก็ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สาหรับ ๓ มาตรการดังกล่าว ในวงเงินรวมไม่เกิน ๓๙,๗๔๓.๗๗๖๓ ล้านบาท โดยให้จังหวัดส่งรายละเอียดโครงการให้สานักจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘”
๒. อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพิ่มเติม จานวน ๑,๘๓๐ ล้านบาท ในการดาเนินมาตรการฯ ตามข้อ ๑ ทั้งนี้ ให้สานักงบประมาณรับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่ให้มีการประเมินผลความเหมาะสม ความคุ้มค่าและความพึงพอใจ
ของเกษตรกรและคนยากจนที่มีต่อโครงการภายใต้มาตรการทั้ง ๓ มาตรการดังกล่าว และการดาเนินการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ โดยมีผลการดาเนินการ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. เกษตรกรที่นาที่ดินไปค้าประกันการกู้เงินไว้กับภาคเอกชนหรือนายทุนเงินกู้ โดยทาเป็นสัญญาขายฝาก เรียกว่า
หนี้นอกระบบ ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเนื่องจากศาลได้มีคาพิพากษาให้บังคับคดีแล้ว จานวน ๒,๒๙๒ ราย มูลหนี้
๒,๑๘๔,๑๐๕,๓๕๐ บาท กรมการปกครองได้ประสานกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมดาเนินการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกษตรกร
ถูกยึดที่ดินทากิน และส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาให้ความช่วยเหลือแหล่งเงินกู้ต่อไปแล้ว ส่วนเกษตรกร
ที่นาที่ดินไปจานองหรือขายฝาก แต่ยังไม่อยู่ในชั้นบังคับคดี ได้มอบหมายให้นายอาเภอแต่งตั้งคณะทางานคัดกรองข้อมูลและไกล่เกลี่ย
โดยมีการไกล่เกลี่ยแล้ว จานวน ๔๓,๘๒๕ ราย มูลหนี้ ๘,๐๓๙,๒๑๙,๘๓๙ บาท สามารถปลดเปลื้องหนี้สินแล้ว จานวน ๕,๓๔๒ ราย
มูลหนี้ ๗๘๐,๔๒๕,๖๐๗ บาท สาหรับหนี้นอกระบบที่เหลืออีกจานวน ๓๖,๑๙๑ ราย มูลหนี้ ๕,๐๗๔,๖๘๘,๘๘๒ บาท อยู่ระหว่าง
การดาเนินงานของศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. หนี้ในระบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่ามีลูกหนี้ในความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จานวนประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ราย ได้มอบหมาย
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกากับของกระทรวงการคลังดาเนินการช่วยเหลือโดยพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หรือให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของผลิตภัณฑ์สินเชื่อและโครงการต่าง ๆ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัตขิ ยายระยะเวลาการชาระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เพื่อจัดหาปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ขยายเวลาชาระหนี้ให้กับลูกหนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่
สถาบันเกษตรกร จานวน ๑๓,๖๙๒,๙๒๒.๖๓ บาท ออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามเร่งรัดหนี้เงินทุนที่สถาบันเกษตรกรกู้ยืมไปให้แล้วเสร็จในระยะเวลาการบังคับคดี
๒. การของดค่าเบี้ยปรับนับถัดจากวันที่ครบกาหนดการชาระคืนกองทุน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จนกว่าจะสิ้นสุดการบังคับคดี นั้น เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน และการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม่มีความจาเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการชาระคืนเงินยืม
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแทนคณะรัฐมนตรี เฉพาะกรณีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดการบังคับคดี โดยต้องรายงานผล
การขยายเวลาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินคดีกับสถาบันเกษตรกรให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรรับทราบ
ทุก ๖ เดือน และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะต้องรายงานผลการขยายระยะเวลาโครงการต่าง ๆ ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยทุกครั้ง
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๑๘๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท จาแนกเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินโครงการระยะนาร่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๙๙,๖๗๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการระยะขยายผล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ วงเงิน ๓,๐๘๓,๓๕๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวน ๙๙,๖๗๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริม
การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะนาร่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โครงการ จานวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก
สหกรณ์ ๒๐ แห่ง จานวน ๙๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความซ้าซ้อนกับโครงการอื่นที่
ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอทาความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสานักงบประมาณ
อีกครั้งหนึ่ง
๑.๓ สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ในระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ จานวน ๑๕,๐๑๕,๐๐๐ บาท
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทารายละเอียดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอน โดยสานักงบประมาณ
จะพิจารณาจัดสรรตามความจาเป็นตามผลการดาเนินโครงการที่เกิดขึ้นต่อไป
๑.๔ อนุมัติกรอบวงเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดาเนินโครงการ
ในระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ วงเงิน ๒,๗๘๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมตามโครงการฯ โดยให้ ธ.ก.ส.
กาหนดอัตราดอกเบี้ยโครงการฯ เป็น MLR-1 เช่นเดียวกับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปี ๒๕๕๗/๕๘ และโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลาชดเชย ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์กู้ยืม ในกรอบวงเงิน ๒๗๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายชาระ
คืนเงินต้นและไม่รวมค่าชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเห็นควรให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แ ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับการดาเนินการลดต้นทุนการผลิต
เช่น การเช่านา เป็นต้น และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินโครงการในระยะนาร่อง ควรให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ทราบโดย
ทั่วกัน เพื่อให้สหกรณ์ทุกแห่งได้รับทราบว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนจาก
สหกรณ์ที่ไม่ได้รับคัดเลือกในภายหลัง การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการรักษาและซ่อมบารุงเครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกต้อ งให้แก่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ การเลือกชนิดหรือประเภทของเครื่องจักรกลการเกษตรควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพของดิน
และชนิดพืชที่จะเพาะปลูก ตลอดจนศักยภาพการให้บริการของแต่ละสหกรณ์ และควรพิจารณาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดาเนิน
กิจการด้วยคนไทยเป็นทางเลือกแรก นอกจากนี้ ให้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ
และวิธีดาเนินการตามโครงการฯ กับแผนงาน/โครงการการดาเนินมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งติดตามและประเมินผลสาเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการฯ เพื่อให้
ได้ข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับและนามาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการฯ ให้สมบูรณ์ เหมาะสมและเกิดความยั่งยืน ก่อนที่จะขยายผล
โครงการฯ ในระยะต่อไป ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทาทะเบียนเกษตรกรให้ชัดเจนเพื่อให้
ความช่วยเหลือได้เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่ อนามากาหนดแนวทางการดูแลความเป็นอยู่
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๔๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต
๒๕๕๘/๕๙ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่วนรายละเอียด
การดาเนินโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ ให้มีกรอบวงเงินงบประมาณในการดาเนินโครงการ
จานวน ๑,๘๖๐.๕๗ ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีต่อ ๆ ไป ตามความจาเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
๑. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ วงเงิน ๙๗๕.๕๗ ล้านบาท
๒. โครงการสินเชื่ อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมู ลค่าเพิ่มโดยสถาบัน เกษตรกร ปีการผลิ ต ๒๕๕๘/๕๙ วงเงิ น
งบประมาณ ๒๓๖.๖๗ ล้านบาท (ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการจาก MLR เป็น MLR-1 รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๒ โดยปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ ๕)
๓. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ วงเงินงบประมาณ ๖๔๘.๓๓ ล้านบาท
(ปรับลดระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาดาเนินโครงการไม่เกิน ๑๐ เดือน)

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง บริษัท เติมเอนยิเนียริ่ง จากัด ขออนุญาตส่งยุทธภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการอนุญาตให้บริษัท เติมเอนยิเนียริ่ง จากัด ส่งยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด CAST BOOSTER จานวน
๑๔๘,๘๐๐ นัด หรือน้าหนักเท่ากับ ๕๙,๕๒๐ กิโลกรัม สายชนวน จานวน ๒๔,๐๐๐ เมตร และแก็ปโนเนล จานวน ๒๗๙,๔๑๔
ดอก ออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อจาหน่ายให้กับบริษัท PHU BIA MINING LIMITED สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) เพื่อนาไปใช้ในเหมืองแร่ทองคา ทองแดง และเงิน ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงกันยายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ
๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้เส้นทางอนุมัติในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกไป สปป.ลาว โดยให้บริษัท เติม
เอนยิเนียริ่ง จากัด ใช้เส้นทางอนุมัติไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ สายสระบุรี-หนองคายเท่านั้น และในการส่งออกยุทธภัณฑ์
ดังกล่าวไปนอกราชอาณาจักรควรมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อไม่ให้การส่งออก
ยุทธภัณฑ์รั่วไหลไปถึงกลุ่มผิดกฎหมายหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดข้อห่วงกังวล
ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้ รวมทั้งเร่งรัดการดาเนินการตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเหตุการณ์ราชประสงค์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากตลาดที่สาคัญในทุกภูมิภาค ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
๒๕๕๘ หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดบริเวณราชประสงค์เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
๑. การจัดแถลงข่าวอธิบายสถานการณ์กับสื่อมวลชนนานาชาติในประเด็นการแสดงความรับผิดชอบในการให้
ความช่วยเหลือ ดูแลเยียวยาผู้ประกอบการ และความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

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

๒. การสร้างความเชื่อมั่นและเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากตลาดสาคัญทั่วโลก
๒.๑ ได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณในที่ประชุมองค์การท่องเที่ยวโลกของสหประชาชาติ (United Nations World
Tourism Organization : UNWTO) ที่เมืองเมเดยิน ประเทศโคลอมเบีย ที่ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และได้ชี้แจงต่อรัฐมนตรีท่องเที่ยวนานาชาติและผู้เข้าร่วมประชุมถึงสัมพันธภาพอันดี ตลอดจนการส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวแต่ละประเทศเดินทางมายังประเทศไทย
๒.๒ ได้จัดงาน Thailand Festival ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
๒.๓ ได้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวในการสัมมนา The World Assembly for Woman
in Tokyo 2015 : WAW 2015 ที่เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการแนะนาสินค้าใหม่ การท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยว
ผู้หญิง
๒.๔ ได้สร้างความมั่ นใจ สร้างตลาดนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง และกระจายการท่องเที่ยวจากจังหวัดหลัก
ในประเทศไทยไปยังจังหวัดใหม่ ๆ ในการประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๕ ได้สร้างความเข้าใจและนาเสนอโครงการ ASEAN Connect โครงการการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ๕ ประเทศ
ใน ๑ ทริป (5 countries 1 destination) ในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวทางภูมิภาคอาเซียน ๕ ณ นครโฮจิมินห์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒.๖ ได้สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์กับตลาดรัสเซียในงาน OTDYKH ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐ
รัสเซีย
๒.๗ ได้สร้างความเชื่อมั่นและแนะนาสินค้าใหม่ ตลอดจนนาเสนอสินค้าท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพพร้อมสร้าง
กลุ่มนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ ในงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น
๓. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครโดยผ่านบุคคลสาคัญ
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลที่มาสักการะท่านท้าวมหาพรหม ทั้งนี้ คาดว่านักท่องเที่ยวต่ างชาติ
จะเดินทางมาประเทศได้ตามเป้าหมาย จานวน ๒๘.๘ ล้านคน มีการกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรองตามยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เติบโตด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit 2017
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Travel & Tourism Council (WTTC)
Global Summit 2017 ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ
ในการดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ จึงเห็นควรให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปีแล้ว ในวงเงิน
๒๒,๗๔๓,๘๐๐ บาท เพื่อชาระค่าบริหารจัดการของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก หากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพดังกล่าว สาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้หารือกับสานักงบประมาณและกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาทบทวนในรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และ
ให้มีการกากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งรัดการจัดทาคาของบประมาณสาหรับ
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือตามระเบียบให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามความจาเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๔๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการรายงานตัวมัคคุเทศก์และการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการรายงานตัวมัคคุเทศก์และการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. มัคคุเทศก์ที่มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ มีจานวนทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๓ ราย
จากจานวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาต ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๕๔,๓๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๙ และจากสรุปผล
การรายงานตัว โดยนาจานวนมัคคุเทศก์มาเปรียบเทียบกับประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ขาดแคลน
มัคคุเทศก์ในสาขาภาษามลายู ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาฮินดี ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล๊อก และภาษาอินโดนีเซีย
๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดาเนินการแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ขาดแคลน โดยแบ่งการดาเนินการออกเป็น
๓ ระยะ คือ ระยะสั้น (๓-๖ เดือน) เช่น การให้มัคคุเทศก์มารายงานตัว การอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์ ระยะกลาง (๖-๙ เดือน)
เช่น การทดสอบมัคคุเทศก์ใหม่และมัคคุเทศก์ที่มาต่อใบอนุญาต การพัฒนามัคคุเทศก์ผ่านการทางานจริง (Learning by doing)
และระยะยาว (๙ เดือน-๑ ปี) เช่น การทา Mega Campaign ให้มัคคุเทศก์มีความภูมิใจในอาชีพ และการสร้างความร่วมมือกับ
สมาคมหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อส่งมัคคุเทศก์ไทยไปเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา
มัคคุเทศก์เถื่อน ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ และปัญหาการประกอบธุรกิจนาเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแท นอาพราง (Nominee)
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็นการอบรมมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและด้านอื่น ๆ เช่น การนาเที่ยวตาม
รอยวิถีไทย การอบรมเจ้าบ้านน้อย (Little Guide) ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ การอบรมเจ้าบ้านที่ดีภาคประชาชน

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้าและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสถานการณ์น้า ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จานวน ๓๓ แห่ง
มีปริมาตรน้ารวม ๓๘,๖๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้าใช้การได้ ๑๕,๑๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา
มีปริมาตรน้าใน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบารุงแดน ป่าสักชลสิทธิ์ จานวน ๙,๘๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้า
ใช้การได้ ๓,๑๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้าลุ่มน้าแม่กลอง มีปริมาตรน้าใน ๒ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ
จานวน ๑๗,๙๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้าใช้การได้ ๔,๖๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้
ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานเกี่ ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้คณะรัฐมนตรี รับทราบทุกสัปดาห์ โดยให้เริ่มตั้งแต่ เดื อน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒. เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และ
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๔,๐๗๑.๓๑๕๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามหนังสือ
ของสานักงบประมาณ (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๑๐๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘) และขั้นตอนของกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป สาหรับมาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สารวจความต้องการของชุมชน และศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับพื้นที่ดาเนินการทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน ชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง
มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ โดยให้คานึงถึงแผนการบริหารจัดการพื้ นที่เกษตรกรรม (Zoning) ตามนโยบายรัฐบาล
แล้วจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมส่งให้คณะกรรมการอานวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ พิจารณา
ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งและพิจารณากาหนดกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งและพิจารณากาหนดกรอบแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องกรอบการดาเนินโครงการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณากรอบเวลาดาเนินการ กลไกการบริหาร
กลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติโครงการ รวมทั้งกลไกการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะประชุมชี้แจง
ทาความเข้าใจกรอบแนวทางฯ ให้จังหวัด อาเภอ ได้รับทราบและดาเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้ ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ความเห็ น ของส านั ก
งบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การสารวจข้อมูลตามความต้องการของ
เกษตรกรและความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ภาพรวมของประเทศ
ตลอดจนตรวจสอบความซ้าซ้อนของโครงการประเภทเดียวกัน และจัดลาดับความสาคัญของโครงการ เพื่อใช้ ประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ตามศักยภาพและข้อจากัดด้านงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม และเห็นควรเพิ่มเติมเป้าหมายการดาเนินการ
ที่จะนาหลักการทรงงาน ระเบิดจากข้างใน ควรใช้รูปแบบการทางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวพระราชดาริ
มาเป็ นแนวทางในการท างานของที ม ประเทศไทยระดั บต าบล รวมทั้ งในการส ารวจความต้ องการของชุ มชนควรเพิ่ม ผู้แ ทน
ภาคเอกชนเข้าร่วมในทีมฯ เพื่อให้ข้อมูลความต้องการของตลาดแท้จริง เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๙ ปฏิ รู ป โครงสร้ า งราคาเชื้ อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้ อ มกั บ ร่ ว มมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) พร้อมมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้การสนับสนุนการดาเนินงานของแผนฯ นี้ด้วย เช่น แนวทางการประหยัดพลังงานแบบ ESCO
สาหรับภาคราชการ ซึ่งมอบให้กระทรวงพลังงานและสานักงบประมาณรับไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว
๒. เห็นชอบให้ยกเลิกสิทธิพิเศษของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม จานวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และให้กระทรวงพลังงานแจ้งคณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรั ฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน
และสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ยังจะต้องเป็นผู้ดาเนินการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทันที และรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้กระทรวงพลังงานทราบทุกครั้ง
๓. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานกับคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อนาหลักการที่จะยกเลิกสิทธิพิเศษของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับ
ปรับปรุงใหม่ต่อไป

๔๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy Development
Plan : AEDP 2015-2036) แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Oil Plan 2015) และแผนบริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Gas Plan 2015) และรับทราบแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ การพิจารณาทบทวนแผน AEDP 2015
โดยให้เร่งรัดการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล ประเภท B10 และ B20 ให้เร็วกว่าแผน AEDP 2015 และใช้น้ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น การพัฒนาบุคลากรในสาขาพลังงานทดแทนเพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ การเตรียม
ความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต การสร้าง
ความเป็นธรรมในการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การลดการสนับสนุนเชื้อเพลิงประเภทใดประเภทหนึ่งและส่งเสริม
การแข่งขันด้านราคาด้วยกลไกตลาดอย่างเสรี การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต่าของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือกทุกประเภท การส่งเสริมพลังงานที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตในประเทศ การส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ การให้ความสาคัญกับ
การผลักดันแผนต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการกาหนดแนวทางหรือกลไกกากับติดตามการดาเนินการตามแผนเพื่อให้การขับเคลื่อน
แผนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เห็นควรให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เร่งดาเนินการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนา
เครื่องยนต์ที่สามารถรองรับการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล ประเภท B10 และ B20 ให้สาเร็จโดยเร็วต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและกระทรวงพลังงานรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนมาใช้น้ามัน
แก๊สโซฮอล์และน้ามันไบโอดีเซลให้มากขึ้น โดยให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ามัน
ทั้งสองประเภท รวมทั้งพิจารณากาหนดราคาน้ามันแก๊สโซฮอล์และน้ามันไบโอดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งสาหรับผู้ผลิต
และผู้บริโภค

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินส่วนแบ่งกาไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางกรณี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินส่วนแบ่งกาไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
บางกรณี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยกาหนด
ให้เงินส่วนแบ่งของกาไรจากเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษีเงินได้
๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้จากเงินส่วนแบ่งกาไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งเป็นเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรั พย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอันได้มาโดยทางมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดย
เสน่หา และเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่มิได้มีเจตนาเข้าร่วมกันเพื่อประกอบกิจการให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นการลด
การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการกาหนดผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเพื่อให้การดาเนินมาตรการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนผู้ได้รับประโยชน์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกาหนดเพดานการยกเว้นภาษีเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการจัดหารายได้
ของรัฐบาล ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. มอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการอานวยความสะดวกด้านภาษีให้แก่
นักลงทุน เช่น การลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บภาษี การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการรับชาระภาษีแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop service) เป็นต้น

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นการถาวร)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) โดยมีหลักการสาคัญเป็นการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวรจากอัตราร้อยละ
๓๐ ของกาไรสุทธิ เหลืออัตราร้อยละ ๒๐ ของกาไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังประเมินผลการดาเนินมาตรการลดอัตราภาษีในช่วงที่ผ่านมาทั้งการประเมินผลรายมาตรการ
และการประเมินผลในภาพรวม ให้ครอบคลุมทางด้านการขยายฐานภาษีการลงทุน การจ้างงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้ภาครัฐและภาระหนี้สาธารณะในระยะปานกลาง และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีตามความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ)
โดยยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับรายรับจากการบริหารเงินทั้งหมดของ IHQ โดยปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง IHQ
ในส่วนการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ IHQ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับรายรับของ IHQ จากการให้กู้ยืม
แก่วิสาหกิจในเครือที่เป็นการบริหารเงิน เป็นการยกเว้ นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับรายรับของ IHQ จากการบริหารเงินโดยให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังปรับปรุงประมวล
รัษฎากรให้สามารถใช้ฐานเงินดอลลาร์สหรัฐในการคิดภาษีของ IHQ เพื่อจูงใจให้บรรษัทข้ามชาติมีการจัดตั้ง IHQ รวมถึงมีการทา
ธุรกรรมทางการเงินในไทยโดยรวมมากขึ้น ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีให้แก่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีทุนที่ชาระแล้ว
ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทบางกรณี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
กระทรวงการคลังควรมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินมาตรการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๔๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบยุติการดาเนินการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดาเนินกิจการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ยุติการดาเนินการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดาเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ (เรื่อง
การดาเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่ วงหัวลาโพง-บางแค และ
ช่วงเตาปูน-ท่าพระ) ในส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ในชั้นการพิจารณาการดาเนินโครงการเห็นควรให้คณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐคานึงถึงหลักการที่เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการ และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ของรัฐอย่างเป็นธรรมตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การดาเนินการของคณะกรรมการ
คัดเลือกเอกชนลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ) อย่างเคร่งครัด
และเมื่อได้ข้อสรุปแนวทางการดาเนินการแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐรายงานความก้าวหน้า
ของการดาเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ของกรมการบินพลเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ของกรมการบินพลเรือน
ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ สาหรับรายละเอียดงบประมาณในการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยให้
กรมการบินพลเรือนพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริงมาดาเนินการโครงการในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอ ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงิน ๓๑๐ ล้านบาท โดยให้จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง
และขอทาความตกลงในรายละเอียดกับสานักงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับวงเงินส่วนที่เหลือให้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็ นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงบประมาณ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้กรมการบินพลเรือน
ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อพิจารณารายละเอียดและอานวยความสะดวกในการตรวจอากาศการบินและรายงานข่าวอากาศ
เพื่อการบิน (METAR) ให้กับท่าอากาศยานเบตง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ได้แก่
การย้ายถิ่นของนกในพื้นที่ผลกระทบทางเสียง การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไข มาตรการการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่จะสนับสนุนการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงให้เรียบร้อยก่อน และ
หลังการก่อสร้างท่าอากาศยานแล้วเสร็จ รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบควรประสานงาน ปรึกษาหารือกับสายการบินแห่งชาติและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงานในระยะยาว ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่และการบริการผู้โดยสารของ บริษัท ขนส่ง จากัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานผลการดาเนินงานโครงการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจักร) และปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ โครงการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เนื่องจากมีการก่อสร้างศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
และนโยบายการขยายระบบการขนส่งทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทาให้บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) จาเป็นต้อง
ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต ๒ ออกจากสถานที่เดิมซึ่งเช่าพื้นที่จาก รฟท. ไปสถานที่แห่งใหม่ให้เป็นไป
ตามแผนในกรอบระยะเวลาของการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง โดย บขส. ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทั้งการเดินรถสายสั้นและสายยาว รวมถึงการให้บริการบางส่วน
ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต ๒ เดิม นอกจากนี้ บขส. เสนอแผนการใช้พื้นที่ของ รฟท. ซึ่งแบ่งออก
เป็น ๒ ส่วน คือ การจัดสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารย่อย (พหลโยธิน) สาหรับรถตู้โดยสารประจาทาง โดยใช้พื้นที่ของ รฟท. ประมาณ
๑๗ ไร่ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทาการศึกษาและออกแบบโครงการ และการย้ายสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต ๒ เพื่อรองรับจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสาร
ประมาณ ๒๘ ล้านคนต่อปี โดยใช้พื้นที่ประมาณ ๘๐ ไร่ โดยจากการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แห่งใหม่ ได้แก่ พื้นที่บริเวณติดถนนพหลโยธินด้านเหนือ เริ่มจากแยกถนนรังสิต -ปทุมธานี ฝั่งขาออก
จนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ซึ่งมีความเหมาะสมสูงสุด
๑.๒ การปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายยกเลิกการเก็บค่าใช้บริการห้องสุขา
ภายในสถานีขนส่งฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บขส. ทั่วประเทศ จึงได้มีการปรับปรุงรูปลักษณ์และมาตรฐานของการให้บริการ
ห้องสุขาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เป็นการนาร่องของการให้บริการห้องสุขามาตรฐานใหม่เป็นที่แรก และได้
ยกเลิกเก็บค่าใช้บริการตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนาไปยังอีก ๖ สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(เอกมัย) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการรถโดยสาร และลดต้นทุน ของ บขส. ใน ๒ ประเด็น
ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยมีมติ (๑๙ สิงหาคม และ ๒ กันยายน ๒๕๕๗) มอบให้กระทรวงการคลัง
เป็นเจ้าภาพรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นธรรม และมีผลบังคับใช้ทั่วไปกับทุกรัฐวิสาหกิจ และให้นาเสนอฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเร็วต่อไป แต่จนถึงบัดนี้กระทรวงการคลัง
ยังมิได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควร
๑.๑ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๑.๒ ในระหว่างที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดาเนินการตามข้อ ๑.๑ เมื่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับ
เรื่องเกี่ยวกับการขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น และให้กระทรวงการคลังนาผลการหารือที่ได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน
๓๐ วัน
๒. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่อง ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ของกระทรวงคมนาคม ให้กระทรวงการคลังดาเนินการตามข้อ ๑.๒ ต่อไป
๕๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการปรับสายการเดินรถโดยสารประจาทางใหม่
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดทาแผน
ฟื้นฟูกิจการ ใน ๖ ด้าน ดังนี้
๑. ลดต้นทุนเชื้อเพลิง โดยการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง ๒,๒๐๐ ล้านบาท
ต่อปี รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการบริการด้วยการติดตั้ง WIFI ระบบ 3G ให้แก่ผู้โดยสารได้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าอู่จอดรถของเอกชน โดยการจัดหาพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคมเพื่อทาเป็นอู่จอดรถโดยสาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ปีละประมาณ ๖๐ ล้านบาท
๓. นาระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ E-ticket มาใช้เก็บค่าโดยสารแทนการใช้พนักงานเก็บค่าโดยสาร
และมีแผนการดูแลพนักงานเก็บค่าโดยสารด้วยโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดตามความสมัครใจ ซึ่งคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้มาก
ถึงปีละ ๑,๓๐๐ ล้านบาท
๔. ปรับปรุงเส้นทางเดินรถให้มีความทับซ้อนน้อยลง จากเดิม ๒๑๐ เส้นทาง ลดเหลือ ๑๗๒ เส้นทาง
๕. เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยด้วยการนาระบบ GPS มาใช้ในการบริหารจัดการการเดินรถเพื่อควบคุม
ความเร็วของคนขับรถโดยสาร สามารถตรวจสอบตาแหน่งของรถโดยสารได้แบบ Real Time
๖. เพิ่มรายได้จากการบริหารพื้นที่ใ นอู่จอดรถที่มีอยู่ให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ จานวน ๔ แห่ง ได้แก่ อู่บางเขนและ
อู่มีนบุรีปรับปรุงให้เป็นอาคารสรรพสินค้า อู่สวนสยามปรับปรุงให้เป็นศูนย์ออกกาลังกายครบวงจรและอาคารพาณิชย์ และอู่แสมดา
ปรับปรุงให้เป็นโกดังเก็บสินค้าให้เช่า คาดว่าจะสร้างรายได้ ๑๐๙ ล้านบาทต่อปี

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จานวน ๘๒๙.๒๘๖ ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
มีผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จานวน ๒,๔๖๙.๕๔๒ ล้านบาท
๒. ให้ ขสมก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๒ จานวน ๑๗๖.๑๕๘ ล้านบาท
และ รฟท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๒ จานวน ๗๗๔.๙๔๖ ล้านบาท
๓. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ขสมก. ปรับปรุงการให้บริการตามผลการสารวจความพึงพอใจ เช่น ลดความเร็วในการขับขี่
ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด และนาผลการศึกษาต้นทุนต่อกิโลเมตรที่ทาการศึกษาโดยศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาประกอบการจัดทาข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้ รฟท. เร่งปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะด้านความสะอาด ความปลอดภัยและความตรงต่อเวลา การเร่งรัดการดาเนิน
โครงการและเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุน การจัดทาแนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงานการให้บริการสาธารณะ
สาหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย รวมทั้งการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในการให้บริการของรถไฟที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไปประกอบการพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับเรื่อง การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
๑. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอมาตรการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ทั้งในส่วนของมาตรการ
ลดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานและการปรับปรุงระบบการดาเนินงาน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้บริหาร
และพนักงานระดับสูง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยให้กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้และมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ให้เสนอคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติพิจารณาดาเนินการตามอานาจต่อไป
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แนวปฏิบัติตามข้อ ๑ เพื่อดาเนินการ
เสนอมาตรการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ต่อไปด้วย

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึด
ระบบ Zoning และการบริหารจัดการน้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็น
แปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning และการบริหารจัดการน้า ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงาน
กับกระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทารายงาน
การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการดาเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ (๑) ต้นทุนการผลิตลดลง (๒) ผลผลิต
ต่อหน่วยหรือไร่เพิ่มขึ้น (๓) สินค้ามีระบบมาตรฐาน/คุณภาพปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น (๔) เทคโนโลยีการเกษตรเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
และ (๕) มีตลาดรองรับ (PPP CSR Social Business/Enterprise) โดยให้รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลทราบผลการประเมินอีกครั้งในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๑.๒ การบริหารจัดการน้า ให้มีการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนทั้งในภาพรวม
และในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และทราบข้อมูลปริมาณน้า รวมถึงมาตรการการบริหารจัดการน้าที่กาลัง
จะดาเนินการ และให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว
โดยเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและรับทราบได้อย่างทั่วถึง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทากิจกรรมโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การสนับสนุนส่งเสริมการหารายได้เสริม หรือแนวทางการประกอบ
อาชีพอื่น รวมถึงการปลูกพืชใช้น้าน้อย และการดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ให้ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนและเร่ งรัด การด าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่โดยยึดระบบ Zoning ควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เพิ่มเติม เพื่อให้การดาเนินงานครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า รวมทั้งในการติดตามประเมินผลควรประสานสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมในการจัดทาระบบติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน สาหรับการบริหารจัดการน้า ควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาและขยายผลการบริหารจัดการน้าในชุมชนโดยอาศัยหลักการตามแนวพระราชดาริ
๕๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ซึ่ งยึ ด หลั ก เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา โดยประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มท าและเป็ น เจ้ า ของ เพื่ อ เกษตรกรจะได้ มี แ หล่ งน้ าไว้
อุปโภคบริโภค และติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจน
การดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบควรให้ลาดับความสาคัญกับพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าแม่กลองก่อน
เป็นลาดับแรก เนื่องจากไม่สามารถเพาะปลูกข้าวนาปรังได้จากปัญหาภัยแล้ง ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกาหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐาน
บังคับ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกาหนดปริมาณ
อะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
ปริมาณและมาตรฐานในการควบคุมสารอะฟลาทอกซินเฉพาะเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่นามาใช้เป็นอาหาร ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการศึกษาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานการศึกษาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สรุปได้ ดังนี้
๑. กนอ. ได้ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก ๓ พื้นที่ (จังหวัดตาก สระแก้ว และสงขลา) โดยมีขอบเขตการศึกษา ได้แก่ การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริงทุกด้านของศักยภาพ โอกาส ข้อจากัดทั้งหมดในจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การกาหนดประเภทอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ การกาหนดขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การออกแบบ
นิคมอุตสาหกรรม และผังการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางเงินและเศรษฐศาสตร์ และการจัด
สัมมนานาเสนอผลการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจของทั้ง ๓ พื้นที่
๒. ผลการศึกษาพบว่า โครงการฯ มีความเป็นได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) ที่ค่อนข้างต่า เนื่องด้วยขนาด
ของพื้นที่โครงการมีขนาดเล็ก ทาให้มีต้นทุนการพัฒนาต่อไร่ที่สูง ประกอบกับการกาหนดราคาค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจะต้อง
ไม่สูงเกินไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและสามารถแข่งขันได้ จึงไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจหรือประหยัดต่อขนาดการลงทุน
(Economy of Scale) แต่โครงการฯ ได้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์หรือเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การจ้างงานจากการลงทุน
มูลค่าเพิ่มจากความต้องการวัตถุดิบในท้องถิ่นในการผลิต และการจ้างงานระยะก่อสร้างโครงการที่สูงและคุ้มค่าต่อการลงทุนซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในเชิงนโยบายที่ต้องการสร้างความมั่นคง และมั่ งคั่งทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ สาหรับรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ทางการเงินมากที่สุด ได้แก่ การลงทุนโดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ในอัตรา
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี ระยะเวลากู้ ๑๕ ปี ระยะเวลาปลอดชาระเงินต้น ๕ ปีแรก โดย กนอ. รับผิดชอบชาระค่าดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี และรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณส่วนต่างของค่าดอกเบี้ย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการอาคารแสดงประเทศไทย ในงานเอ็กซ์โป มิลาโน ๒๐๑๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดาเนินการอาคารแสดงประเทศไทย
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมงาน The Universal Exhibition Milano 2015 (Expo Milano 2015) สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ งานมหกรรมโลกหรืองานเอ็กซ์โป จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ๑๔๕ ประเทศ โดยมีแนวคิดหลักคือ “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงาน
หล่อเลี้ยงชีวิต” (Feeding the Planet Energy for Life)
๑.๒ การดาเนินการอาคารแสดงประเทศไทย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

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

๑.๒.๑ อาคารแสดงประเทศไทยได้รับความนิยมในการเข้าชม ติดอันดับ ๑ ใน ๕ มีจานวนผู้เข้าชมเกินกว่า
๒ ล้านคน ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้เข้าชมงานทั้งหมด และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในวันที่มีการจั ด
กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันแม่ วันชาติไทย วันลอยกระทง และวันราลึก ๑๔๗ ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี โดยผู้เข้าชม
ได้ชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
“ครัวของโลก” รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
๑.๒.๒ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้จัดแสดงและจาหน่ายในโซนอาหารแห่งอนาคต มียอดจาหน่ายตลอด
๖ เดือน มูลค่ากว่า ๑.๒ ล้านยูโร (ประมาณ ๔๘ ล้านบาท) โดยมีการจาหน่ายอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ม Ready-to-eat
กลุ่ม Ready-to-go และกลุ่ม Ready-to-cook
๑.๒.๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงานวันชาติ
ไทยและเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เอ็กซ์โป (Expo Center) ตามคากราบบังคมทูล
เชิญเสด็จ
๒. การจัดงานลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรใช้ระบบ High Technology ในการนาเสนอ
เพื่อแสดงถึงความทันสมัยและน่าสนใจ การฉายวีดีทัศน์ควรเป็นการเสนอแบบเล่าเรื่องสั้น ๆ แต่ให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจเรื่องราว
หรือวิธีการได้ทั้งหมด โดยเน้นความมั่นคงทางด้านอาหาร พืชพลังงาน และให้คานึงถึงความแตกต่างทางความคิดของคนไทยและ
ชาวต่างชาติด้วย รวมทั้งให้ใช้การจัดงานดังกล่าวเพื่อขยายโอกาสทางการค้า โดยจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าไทย เช่น อาหารแปรรูป
อาหารสาเร็จรูป อาหารอบแห้ง เป็นต้น

๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ และ
โรงงานผลิตกรดต่าง ๆ ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบโดยตรงในการผลิต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เห็นว่าร่างประกาศ
ฉบับนี้ มิได้บังคับใช้กับโรงงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีการผลิตควบคู่กับโรงงานน้าตาล อาจจะเป็นการปิดกั้นโอกาสในการตั้งโรงงาน
ประเภทอื่นที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ แต่ไม่ได้ประกอบกิจการโรงงานน้าตาล ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรในการผลิตพลังงานทดแทน และพลาสติกและเคมีภัณฑ์ชีวภาพ รวมทั้งการกาหนดห้าม
แต่เฉพาะโรงงานอื่น ๆ ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบโดยตรงในการผลิตมิให้ตั้งใกล้กับโรงงานน้าตาลที่มีอยู่เดิม แต่มิได้ห้ามโรงงานน้าตาล
ที่จะตั้งขึ้นใหม่ตั้งใกล้กับโรงงานตามร่างประกาศนี้ หรือมิได้ห้ามโรงงานตามร่างประกาศนี้ตั้งใกล้กันเอง ในการตรว จพิจารณา
ร่างประกาศนี้จึงควรพิจารณากรณีดังกล่าวว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถพิจารณา
ได้ในชั้นของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ควรกาหนดให้การตั้งโรงงาน
ตามร่างประกาศนี้มีระยะห่างระหว่างโรงงานที่จะตั้งไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการปริมาณผลผลิต
อ้อยและป้องกันการแย่งอ้อยของโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบโดยตรง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถใช้เอทานอลเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่สุราและ
เชื้อเพลิงได้โดยไม่มีอุปสรรคทางกฎหมาย และควรพิจารณากาหนดแนวทางบริหารราคาอ้อยในแต่ละอุตสาหกรรมให้เหมาะสม
รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมสาหรับทั้งผู้ประกอบการในกิจการโรงงานน้าตาลและโรงงานประเภทอื่นที่ใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบเพื่อให้เกิดความสมดุลของการบริหารจัดการอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งระบบ และให้หารือ
กับผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยอมรับในแนวทางดังกล่าวร่วมกัน ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๕๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2015
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2015
ดังนี้
๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงาน Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทยใช้ของดี ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้
แนวคิ ดอุ ตสาหกรรมไทยก้า วหน้า พั ฒนาด้ วยนวั ตกรรม โดยมีก ารจัด แสดงผลงานที่เ กิด จากนวั ตกรรมล้ าสมั ยและความคิ ด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อบ่มเพาะและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมไทยอันเป็นเครื่ องมือสาคัญในการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ (๑) Royal
Pavilions เป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒) Thailand Industry Pavilions เป็นนิทรรศการงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงสถาบันเครือข่าย เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่อนาคต
อย่างยั่งยืน (๓) Thailand Innovation Showcase เป็นการนาเสนอนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้นาเทคโนโลยี
และงานวิจั ยมาต่อยอดผลิตภัณฑ์จ ากภูมิปัญญาและทรัพ ยากรท้องถิ่ นเพื่อสร้า งมูลค่าเพิ่ มและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล (๔) Fashion District เป็นการจาลองย่านธุรกิจแฟชั่นที่สาคัญและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย
เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้เลือกซื้อ ส่วนกิจกรรมบ่มเพาะอาชีพเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจุดประกายอาชีพแก่ผู้สนใจ
ทั่วไป ได้แก่ การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกว่า ๘๐ หัวข้อ และคลินิกอุตสาหกรรมให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ๑๒๒ หัวข้อ มีผู้เข้ารับคาปรึกษา ๑๖๖ คน การทากิจกรรม Workshop มีผู้เข้าร่วม ๑,๕๔๖ คน
และมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงจากศิลปินตลอดช่วงการจัดงาน
๑.๒ การจัดงาน Thailand Industry Expo 2015 ประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูง โดยได้รับความร่วมมือ
จากบริษัทชั้นนาและหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดงานกว่า ๕๐ บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจัดงานกว่า ๑,๕๐๐ ร้านค้า มีประชาชนเข้าร่วมชมงานกว่า ๒๖๑,๕๑๒ คน และมีเงินหมุนเวียนจากการจับจ่าย
ใช้สอยภายในงานกว่า ๔๐๓.๑๖ ล้านบาท ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๒. ในการจัดงานแสดงในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการจัดงาน เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบการได้จานวนเท่าใด เป็นต้น

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเป็นการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ SMEs สาหรับกาไรสุทธิตั้งแต่สามแสนบาทขึ้นไป
ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละสิบของกาไรสุทธิ เป็นเวลาสองรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบกรอบเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small Medium Enterprises : SMEs) ที่จะให้
การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกาหนดเป้าหมายส่งเสริม SMEs
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๙๗,๕๐๓ ราย ใช้งบประมาณในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๕,๐๙๗.๘๕ ล้านบาท
และรับทราบในหลักการการใช้งบประมาณดาเนินการในส่วนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จากงบประมาณของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑,๔๓๗.๑๗ ล้านบาท
และมอบหมายให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการดาเนินงาน
ในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามประเมินผลการดาเนินงานต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน รวมทั้งรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะ
เมื่อ SMEs ได้รับการวินิจฉัยสถานประกอบการแล้ว ควรสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อลูกค้า/ผู้ประกอบการไปยังหน่วยงาน
ที่มีความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุน SMEs ได้อย่างครบวงจรทุกด้าน และในการดาเนินโครงการเงินทุนพลิกฟื้น
วิสาหกิจขนาดย่อม โดยการให้กู้ยืมแก่วิสาหกิจขนาดย่อม และธุรกิจเกษตร ควรมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยี รวมทั้งควรมีการเสริมในด้านการสร้างตลาดสินค้าสาหรับ Start-up เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศกลุ่ม AEC เพื่อขยายตลาด และควรมีการประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ SMEs รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องระบบการส่งต่อเพื่อประสานความร่วมมือ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
การให้สินเชื่อให้มีความรัดกุม รอบคอบ และเป็นเกณฑ์เดียวกัน และมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมิน
ผลสาเร็จของโครงการนาร่องสาหรับการดาเนินโครงการในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

๕๗

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส

ในประชาคมอาเซียน

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

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับ NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับหน่วยงาน National
Food Authority (NFA) รัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาขายข้าวแบบ G to G ตามหนังสือ
เชิญของ NFA ผลปรากฏว่า ประเทศไทยชนะการประมูลขายข้าวขาว ๒๕% Max ปริมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ราคาตันละ ๔๒๖.๖๐
ดอลลาร์สหรัฐ รวมมูลค่า ๑๒๗,๙๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๔,๕๓๖.๘๙ ล้านบาท) (๑ ดอลลาร์สหรัฐ
เท่ากับ ๓๕.๔๕ บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘) และได้ทาสัญญาซื้อขายข้าวดังกล่าวตามปริมาณและราคา
ที่ชนะการประมูล รวมทั้งได้วางหนังสือค้าประกันสัญญาร้อยละ ๕ ของมูลค่าตามสัญญาตามเงื่อนไขที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กาหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ฟิลิปปินส์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต
ของไทยและฟิลิปปินส์ โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญในการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ เส้นทางบิน
สิทธิความจุความถี่ การทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน และเรื่องที่คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะให้มีการเจรจาการบิน
รอบต่อไปภายในหนึ่งปี
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญนั้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริก า
เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดาเนินการตาม FATCA
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดาเนินการตาม FATCA ตามผลการหารือระหว่างประเทศไทย
และประเทศสหรัฐอเมริกา และให้นาร่างความตกลงฯ เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ และร่างบันทึกความเข้าใจ
ประกอบการลงนามในความตกลงฯ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ
ตามข้ อ ๑ แล้ ว ทั้ งนี้ หากมี การปรั บปรุ งแก้ ไขร่ างความตกลงฯ ในส่ วนที่มิ ใช่ สาระส าคั ญและไม่ ขัดต่ อผลประโยชน์ ของไทย
ให้ กระทรวงการคลั ง ด าเนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๓๐ มิ ถุ นายน ๒๕๕๘ (เรื่ อง การจั ดท าหนั งสื อสั ญญาเกี่ ยวกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามความตกลงฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สาหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ ๙
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สาหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ ๙ ซึ่งมีประเด็นทิศทาง
นโยบายของผู้นาเอเปคที่ครอบคลุมการขนส่งอย่างครอบคลุม การพัฒนาระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการขนส่ง
การเสริมสร้างขีดความสามารถ การส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่ง และความร่วมมือระหว่างสาขา ทั้งนี้ หากมีการแก้ไข
ร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้การรับรอง
ร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต จานวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต จานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยวิธีการ
ในการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดวิธีการ
ในการใช้แสตมป์สรรพสามิตสาหรับเครื่องดื่มเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว
๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยชนิด
และลักษณะแสตมป์สรรพสามิต มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิตสาหรับเครื่องดื่มที่นาเข้ามา
ในราชอาณาจักร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนาสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเพื่อรองรับการผูกพันด้านการค้าสินค้าที่มีโควตาภาษี (Tariff Rate Quota : TRQ)
ของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ท่าทีไทยสาหรับการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสาหรับการหารือกับสิงคโปร์ และมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสาหรับการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship
(STEER) ครั้งที่ ๔ โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย (๑) การอานวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยไปยัง
สิงคโปร์ (๒) การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) การเชิญชวนสิงคโปร์
เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือด้านการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของไทย (๔) ความคืบหน้าของการจัดทาความตกลงการยอมรับร่วมกันในเรื่อง Authorized Economic
Operator (AEO) (๕) การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย

๕๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

และ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) (๖) การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเรือสาราญตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างกัน และ (๗) ความร่วมมือด้านการบินระหว่างไทยและสิงคโปร์
๑.๒ หากในการประชุม STEER มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ
นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับสิงคโปร์
โดยไม่มีการจัดทาเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมสามารถดาเนินการ
ได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม STEER ครั้งที่ ๔
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี)
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากในการประชุม STEER จะมีการจัดทาความตกลงระหว่างรัฐบาล
ของทั้งสองประเทศ ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการทาความตกลงนั้นตามมาตรา ๔(๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และหากความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญั ติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบั ญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่ เกี่ยวกั บการเข้าเป็ นภาคี พิธีสารมาดริ ด
(Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยาย
ขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม)
รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
(Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุง
ค่าธรรมเนียม] ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ฟินแลนด์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจลับ (Confidential Memorandum of Understanding : CMU)
ระหว่างไทย-ฟินแลนด์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย-ฟินแลนด์ โดยบันทึกความเข้าใจลับฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การกาหนดสายการบิน การอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต การรักษาความปลอดภัยการบิน ความปลอดภัยการบิน การบริการ
ภาคพื้น รวมทั้งพิกัดอัตราค่าขนส่ง
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษีศุลกากรความตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษีศุลกากรความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Agreement : TCFTA) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากรของ
ตารางศุลกากรจากระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System : HS) รอบปี ๒๐๐๗ เป็น ๒๐๑๒
๒. อนุมัติการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยมอบอานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคาที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย รวมทั้งไม่ขัดต่อหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

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

ทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบ HS ดังกล่าวให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมไทย
ทราบและสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการเปลี่ยนแปลงพิกัด
ศุลกากรต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่มีการปรั บปรุงพิกัดศุลกากรตามองค์การศุลกากรโลก ๕ ปี
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติได้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลดีผลเสียที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) โดยสรุป ดังนี้
๑.๑ ภาพรวมความตกลง TPP ปัจจุบันสมาชิกความตกลง TPP มี ๑๒ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา
ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีมูลค่า GDP ๒๘.๓ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘ ของโลก ประชากรรวม ๘๐๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของโลก โดยความตกลง TPP เป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ที่มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ตลอดจนการปฏิรูป (Reform) และ
การสร้างความสอดคล้อง (Harmonization) ในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สมาชิกความตกลง TPP ได้สรุปผลการเจรจาเมื่อ
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีข้อบทรวมทั้งสิ้น ๓๐ ข้อบท
๑.๒ ประเด็นสาคัญในการเจรจา ประกอบด้วยเรื่อง การเปิดตลาดสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเงิน
กฎระเบียบ ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
๑.๓ การหารือกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อความตกลง TPP จากผู้แทนภาคเอกชน ส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนับสนุนการเข้าร่วมความตกลง TPP โดยให้ไทยแสดงความสนใจ
ที่จะเข้าร่วมอย่างชัดเจน เพื่อมิ ให้เกิดผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อนักลงทุนที่อาจจะตัดสินใจย้ายฐานการผลิต อย่างไรก็ดี เอกชน
บางรายยังมีข้อกังวลในบางประเด็น อาทิ ความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเนื้อไก่กับสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาคุ้มครอง
ข้อมูลยาที่อาจทาให้ยาราคาแพงขึ้น เป็นต้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
๑.๔ การวิเคราะห์เบื้องต้น ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศสมาชิก TPP แล้ว ๙ ประเทศ ยกเว้น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็ กซิโก และอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลง RCEKP หรือ ASEAN+6 ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่
สามารถรองรับสินค้าและบริการของไทยได้ ซึ่งผลกระทบที่สาคัญของความตกลง TPP ต่อไทยคือ การส่งออกและการลงทุนที่อาจ
เกิดการย้ายฐานการผลิตเนื่องจากการลดภาษีและกฎด้านแหล่งกาเนิดสินค้าที่เ อื้อต่อประเทศสมาชิกความตกลง TPP นอกจากนี้
ยังมีประเด็นที่ยังคงอ่อนไหวในการเจรจา อาทิ การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
การค้าบริการด้านการเงิน การธนาคารและประกันภัย ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิบัตรยา เป็นต้น
๑.๕ การดาเนินการเพื่อลดผลกระทบ ไทยควรเร่งผลักดันการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด และในระหว่าง
ที่ประเทศสมาชิกความตกลง TPP ดาเนินกระบวนการภายในเพื่อให้ความตกลง TPP มีผลใช้บังคับ ไทยควรศึกษาข้อบท (Text)
ในเชิงลึกเมื่อมีการเผยแพร่ข้อบทแล้ว เพื่อพิจารณาว่าไทยควรจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง TPP หรือไม่ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบและเตรียมมาตรการรองรับและเยียวยาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่จะเข้าร่วมการเจรจา และเสนอให้คณะกรรมการ นโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (กนศ.) พิจารณาต่อไป รวมทั้งใช้โอกาสในการพบปะหารือระดับสูงทั้งระดับทวิภาคี และในการประชุมอื่น ๆ เพื่อ
แสดงความสนใจในการเข้าร่วมต่อประเทศสมาชิกความตกลง TPP
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษารายละเอียดผลดีผลเสียของกิจกรรมการดาเนินการภายใต้ความตกลง TPP โดยนา
ข้อสงวนของประเทศสมาชิกมาประกอบการพิจารณาและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้พิจารณาถึง
๖๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

ความซ้าซ้อนกับความตกลงอื่นที่ไทยมีพันธกรณีอยู่แล้ว โดยเฉพาะความตกลงในรูปแบบทวิภาคีกับประเทศที่เป็นสมาชิกความตกลง TPP
แล้วจัดทาข้อมูลตามประเด็นดังกล่าวข้างต้นเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ความตกลง TPP ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสาร ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย
ทางถนน (๒) ร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ และ (๓) แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งที่ ๒๑ ให้การรับรองเอกสารดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๑
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
คมนาคมสามารถดาเนินการได้โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการแก้ไข
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้ อมการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะและผลักดันให้เกิดการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบข้อมูลการจราจรอัจฉริยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเป็นภาคีในการรณรงค์
สร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง การยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศทั้งระบบ โดยเร่งปรับปรุงระบบการกากับ
ดูแลให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างบุคลากรทางการบินให้มากขึ้น
ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างกิจการด้านการพาณิชยนาวีเพื่อให้การกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเดินเรือและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงระบบการ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลและการทิ้งของเสียจากเรือขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–อิสราเอล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-อิสราเอล และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของ
ไทยและอิสราเอล มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงสิทธิการบินต่าง ๆ ได้แก่ ใบพิกัดเส้นทางบิน ความจุความถี่ สิทธิในการทาการบิน
เชื่อมจุด สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ และข้อบทการทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน
๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสาคัญ

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๒

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

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน

๖๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

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

๘. การพั ฒนาและส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
และครั้ง ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
๑.๑ รับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
นโยบายอวกาศแห่งชาติ จานวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายสุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศ และอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่างประเทศ
๑.๒ รับทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความร่วมมือด้านกิจการอวกาศภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้า การลงทุน
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งที่ ๓
๑.๓ เห็นชอบในหลักการโครงการลดความยากจนและเหลื่อมล้าทางภูมิเศรษฐกิจโดยการรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ (THEOS-2) โดยให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา” ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
๒. การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
๒.๑ รับทราบการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี ใน ๒ กรณี คือ กรณีค่าสินไหมทดแทนของ
ดาวเทียมไทยคม ๓ และกรณีโครงการดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
๒.๒ รับทราบการนาหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒.๓ รั บ ทราบการลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นเทคโนโลยี ด าวเที ย มส ารวจโลกระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ CRESDA โดยมีองค์ประกอบของความร่วมมือในข้อตกลง ๓ เรื่อง ได้แก่ ข้อเสนอโครงการปรับปรุง
สมรรถนะของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงการวิจัยร่วม
๒.๔ รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการจัดทาโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ (National Space Program)
ที่ประกอบด้วยกรอบแนวคิดและเป้าหมายของโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ และองค์ประกอบของโปรแกรมฯ ๔ ด้าน (ระบบดาวเทียม
สื่อสารของประเทศ ระบบดาวเทียมสารวจโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ การวิจัยและการสารวจห้วงอวกาศ)
๒.๕ เห็นชอบกรอบและแนวทางการเจรจาโครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
๒.๖ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๖๔

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

๘.๕ ปรั บปรุ งและจัด เตรี ยมให้ มีโ ครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างปฏิญญาแทจ็อนว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยุคสากลและดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาแทจ็อนว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยุคสากลและดิจิทัล
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การสร้างงาน และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประเทศสมาชิกจาเป็นต้องมีนโยบายที่ส่งเสริม การวิจัยและความ
เชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาฯ
๓. หากก่อนการลงนามมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับปรุง
แก้ไขดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

๖๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๙
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สถานการณ์น้าและการคาดการณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้าและการคาดการณ์ ความก้าวหน้าในการด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าของประเทศ และผลการด้าเนินงานของหน่วยราชการในการประหยัดน้า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี
๑. สถานการณ์น้าและการคาดการณ์ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑.๑ สถานการณ์ฝน ปริมาณฝนสะสมตังแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เฉลี่ยรายภาคน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี ร้อยละ ๖-๑๗ คาดการณ์ฝนสะสมถึงสินปี ๒๕๕๘ จะมีปริมาณฝนสะสมรายภาคทั่วประเทศเฉลี่ยร้อยละ ๑๐-๒๕
๑.๒ สถานการณ์น้าท่าในล้าน้าสายหลัก ปริมาณน้าสายใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่้ากว่าปกติ โดยเฉพาะในแม่น้าเจ้าพระยา
ปริมาณน้าที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้าไหลผ่าน ๒๖๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
๑.๓ สถานการณ์การกักเก็บน้า ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีปริมาณน้าในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ทั่วประเทศ ๔๒,๓๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของความจุอ่างเก็บน้า หรือมีปริมาณน้าใช้การได้ทั่วประเทศ ๑๗,๙๖๕
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ของความจุใช้การได้
๑.๔ สถานการณ์ในลุ่มน้าเจ้าพระยา ใน ๔ เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบ้ารุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์
มีปริมาณน้าในเขื่อน ๑๐,๑๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๑ หรือมีปริมาณน้าใช้การได้ ๓,๔๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙ คาดการณ์เมื่อสินฤดูฝน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จะมีปริมาณน้าใช้การได้ ๓,๖๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒. ความก้าวหน้าในการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าปี ๒๕๕๗-๒๕๖๙ จ้านวน
๑๒ กิจกรรม (ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) เช่น การท้าประปาหมู่บ้าน/โรงเรียน/ชุมชน การท้าน้าบาดาลการเกษตร การขุดลอก
ล้าน้าสายหลัก การฟื้นฟูป่า ซึ่งส่งให้ปัจจุบันมีน้ากักเก็บแล้ว ๙๒๖.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓. ผลการด้าเนินงานของหน่วยราชการในการประหยัดน้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เปรียบเทียบระหว่างเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จ้านวน ๔,๘๒๗ ราย มีปริมาณการใช้น้าลดลง จ้านวน ๒,๗๖๓ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๔ ปริมาณการใช้น้าเท่าเดิม จ้านวน ๒๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ และปริมาณการใช้น้าเพิ่มขึน จ้านวน
๑,๗๘๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๖
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๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การยกเว้นเงินสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินงานโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. เห็นชอบการยกเว้นเงินสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อด้าเนินงานโครงการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชือเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครังที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เนื่องจาก
การตรวจสอบพืนที่พบว่า อปท. หลายแห่งมีความสามารถในการสมทบเงินงบประมาณได้ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านักงบประมาณ เกี่ยวกับการยกเว้นเงินสมทบควรมีเงื่อนไขกรณีการปรับลดการสมทบ
งบประมาณในแต่ละโครงการว่า การปรับแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการ RDF และปุ๋ยอินทรีย์ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักของระบบการจัดการขยะมูลฝอย และให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
จากระบบดังกล่าว รวมทังการยกเว้นเงินสมทบควรเป็นมาตรการระยะสันตามความจ้าเป็นเร่งด่วน ส้าหรับระยะยาวให้ อปท. เข้ามา
มีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมสะท้อน
ต้นทุนที่เป็นจริง และควรมีการจัดท้า ข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง อปท. ที่เข้าร่วมโครงการและมีกลไกการก้ากับดูแลเพื่อให้มี
ปริมาณขยะเข้าสู่ระบบจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีกลไกการก้ากับดูแลติดตามเร่งรัดการด้าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ และในโอกาสต่อไปหากมีการแก้ไขกฎหมายหรือมีการก้าหนดมาตรการจัดเก็ บรายได้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึน และ อปท.
สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ อปท. มีส่วนร่วมในการใช้เงินรายได้สมทบงบประมาณค่าก่อสร้างระบบ
การจัดการน้าเสียและมูลฝอยชุมชน ภายใต้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับงบประมาณในการด้าเนินงานโครงการ RDF และปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อ มในระดับจังหวัด ซึ่งในครังนี อปท. ไม่ต้องสมทบงบประมาณในการด้าเนินงาน
ตามโครงการ รวมทังปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประเทศ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับ อปท. ในการจัดการขยะมูลฝอย
ต่อไป
๔. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศในภาพรวมทังระบบ ซึ่งรวมถึงการก้าหนดให้มีกลไกเพื่อบูรณาการการแก้ไขปั ญหาขยะ
ในภาพรวมให้เป็นเอกภาพ แล้วน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังนัน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้ส้านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อน้าเสนอเรื่องนีต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วน
ต่อไปด้วย
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๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวน้าหอมเพื่อการพาณิชย์
รวมทั้งการส่งออกไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
๑.๒ ให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งดาเนินการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการนาข้อเสนอของเครือข่ายชาวสวนยางในหลายจังหวัด
ภาคใต้ไปดาเนินการ เช่น การขอให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่กิโลกรัมละ ๖๐ บาท และการนายางพาราแลกข้าว
โดยให้รัฐบาลขายข้าวสารราคาถูกให้ชาวสวนยาง
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายกลุ่มเป้าหมายในโครงการที่อยู่อาศัย
ของบริษัทเอกชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน แต่มีความเหมาะสมเพื่อนามาปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัย และให้บริษัทเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแล้วนามาจาหน่ายให้แก่คนยากจนและผู้มีรายได้น้อยในราคาถูก โดยให้ครอบคลุม
ถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ และครูด้วย
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กากับ ติดตามความคืบหน้า
ในการดาเนินคดีข้อพิพาทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยให้หน่วยงานของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีสรุปผล
การดาเนินการและประเมินค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่อสู้คดีเพื่อเตรียมการและให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ให้สานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายงานสรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภาพรวม ว่ามีการใช้จ่าย
งบประมาณแต่ละประเภทเท่าใด ทั้งนี้ ในส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้แบ่งข้อมูลตามประเภทของการใช้จ่าย
งบประมาณ และนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ สัปดาห์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ
รัฐบาลต่อไป
๔.๒ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
จังหวัดของภาคใต้ที่ประสบปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
ให้เร่งดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่มีรถน้าร่วมแก้ไขปัญหาโดยนารถน้าฉีดพ่นละอองน้าเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ด้วย
๔.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าเกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียงโรงงานเหมืองแร่ทองคา ในจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการทาเหมืองแร่ทองคาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด เพื่อให้โรงงานเหมืองแร่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
๔.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาร่วมกันในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในองค์การสหประชาชาติ (Group of 77 : G77) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับ
การรับรองให้ดารงตาแหน่งประธานกลุ่ม G77 แล้วนาเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป
๔.๕ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลสาหรับให้ทุกส่วนราชการใช้ในการชี้แจง
ต่างประเทศเกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยจาแนกให้ชัดเจนในประเด็น (๑) สภาพปัญหา
สานักบริหารงานสารสนเทศ
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ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเข้าบริหารราชการแผ่นดิน (๒) การดาเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และรัฐ บาลในระยะต้นที่ต้ องเร่งแก้ไขปัญ หาสาคัญเร่งด่วนและนามาสู่ค วามขัดแย้งของคนในชาติ (๓) การกาหนดแนวทาง
การบริหารงานที่มี Roadmap ที่ชัดเจน และ (๔) การสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้
ให้กระทรวงการต่างประเทศนาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า
๔.๖ ให้กระทรวงแรงงานจัดทาแนวทางให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่จะไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศมีความต้องการสูง ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทาความร่วมมือในรูปแบบ
รัฐต่อรัฐในการรับ-ส่งแรงงานไทยไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัดหางานให้แก่แรงงานไทยในต่างจังหวัดที่ว่างงานด้วย
๔.๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้ไปศึกษา
ต่อต่างประเทศแล้วกลับมาทางานใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุนที่ออกจากระบบราชการ
แล้วกลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง
๔.๘ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดทา Application สาหรับ smart phone, tablet ให้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยจาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
เช่น ข้าราชการ เกษตรกร เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ว่าแต่ละกลุ่มควรจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องใดบ้าง
๔.๙ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางการดาเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
และให้จัดทาเอกสารข้อมูลผลการดาเนินการ พร้อมทั้งแผนการดาเนินการเป็นรายเดือนสาหรับประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ ให้จัดทาเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เช่น ข้าว ยางพารา
มันสาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ามัน สับปะรด ประมง และให้พิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร
โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้าและการเชื่อมโยงกับตลาด โดยอาจเชิญภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จแล้วมาร่วมดาเนินการในการให้ความรู้แก่เกษตรกร เช่น การจูงใจเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคตด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนินการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car)
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่สาหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า
ดังกล่าว
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการจัดระบบการศึกษาของไทย โดยเฉพาะในประเด็น
การเปรียบเทียบระบบการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ในเรื่องการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ประเทศเกาหลีใต้ในเรื่องการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และประเทศฟินแลนด์ในเรื่องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย ทั้งนี้ ให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนด้วย
๓. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบผลดีผลเสีย
ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership : TPP) การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน
สัปดาห์หน้าเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดท่าทีของไทยต่อไป รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้รับทราบด้วย
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
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๔.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษากาหนด
แนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อสร้างโครงการจัดการน้าเสียคลองด่าน โดยอาจพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อดาเนิน การ
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของรัฐเป็นสาคัญ
๔.๒ ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามศั กยภาพ เช่น กระสุนปืน เพื่อไม่ให้
ประเทศไทยมีการผลิตซ้าซ้อนกับประเทศอื่นอันจะทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคากันในอนาคต และให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ เช่น เสื้อเกราะ รถเกราะ โดยอาจให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุน รวมทั้งเร่งรัดกาหนดมาตรฐานสาหรับรับรองอุปกรณ์ป้องกันตนเองดังกล่าวตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย
๔.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดชุดกู้ชีพบริเวณชายหาด โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่เพียงพอและเหมาะสมด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดาเนินโครงการ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ การเชื่อมโยงการใช้ยางพาราในประเทศ และการจัดตั้งเมืองยางพารา (Rubber City)
ในพื้นที่เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเกี่ยวกับรถประจาทาง
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยระยะแรกอาจพิจารณาดาเนินการในพื้ นที่ชานเมืองเพื่อสนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานและ
อานวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระหว่างพื้นที่ชานเมืองกับจุดเชื่อมต่อสาคัญต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
ให้นาเสนอผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดจาหน่าย
ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนการผลิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๙
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้พิการ
ให้ได้รับความสะดวกในการดาเนินชีวิต โดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้พิการที่มีศักยภาพ เช่น นักร้อง นักดนตรีที่เป็นผู้พิการทางสายตา
จัดสถานที่สาหรับทาการแสดงดนตรี และจัดหาแว่นตาให้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้พบเห็น รวมทั้งดูแลช่วยเหลือคนเร่ร่อน
และคนขอทานด้วย
๓. ด้านการต่างประเทศ
๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการประชุมเจรจา
หรือจัดทาความตกลงระหว่างประเทศมีหลักการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การลดความหวาดระแวง และ
การได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ใช้หลักการต่างตอบแทนในการเจรจาโดยยื่นข้อเสนอความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ภายหลังการเจรจาหรือจัดทาความตกลงเสร็จสิ้นให้นาผลการเจรจาข้อเสนอต่างตอบแทนดังกล่าว
มาพิจารณาดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไปด้วย
๓.๒ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาส่งเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV)
กลุ่มประเทศภายใต้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และประเทศหมู่เกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ประเทศตุรกี ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสาธารณรัฐฟิจิ โดยให้ประเทศเหล่านี้เป็นศูนย์กระจาย

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๐

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

สินค้าเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีศักยภาพต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศพิจารณากาหนดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลีและสาธารณรัฐเช็กด้วย
๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๔.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการนา ๓๗ วาระการปฏิรูป ๖ วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มาจัดทาแผนปฏิบัติการโดยจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้ประเด็นการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จานวน ๑๑ ด้าน และแบ่งเป็น ๓ ระยะ ซึ่งในระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้จัดทาเป็นข้อมูล
ผลการดาเนินการที่ผ่านมา นั้น ในการจัดทาข้อมูลดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการจัดทาในลักษณะการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ก่อนและหลังวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อรวบรวม
นาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
๔.๒ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ศึกษาการดาเนินการหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Irregular Migration) ของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน
รวมทั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรม พิจารณากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในปัจจุบันว่ามีบทบัญญัติ
ครอบคลุมถึงการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติหรือไม่ ประการใด ตลอดจนแนวทางการดาเนินการในเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศต่อไปด้วย
๔.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็น หน่วยงานหลั กร่วมกั บกระทรวงกลาโหม สานั กงานต ารวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและความสงบสุข โดยดาเนินการมิให้เกิดการ
กระทาผิดกฎหมายหรือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งปราบปรามผู้มีอิทธิพลด้วย ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้มี
ผลสัมฤทธิ์ภายใน ๖ เดือน
๔.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น เกาะล้าน เกาะสีชัง โดยศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์
พื้นที่และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากต่างประเทศ เช่น เกาะมาเก๊าที่มีก ารจัดพื้นที่เป็น Entertainment Complex ขนาดใหญ่
มีกิจกรรมหลากหลายประเภทสาหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น สวนน้า หอชมวิว การแสดงต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น
๔.๕ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งรัดการปรับปรุงและขยาย
พื้นที่สวนเบญจกิติและศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งเร่งรัดพิจารณากาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
พื้นที่บริเวณมักกะสัน (ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดิม) ให้มีความชัดเจน โดยแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ตามประเภท
การใช้งาน เช่น อาคารพาณิชย์ สวนสาธารณะ โดยในส่วนที่เป็นสวนสาธารณะให้คานึงถึงการจัดสวนในลักษณะสวนป่าตามแนว
พระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้ง
พิจารณากาหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างภายในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย
๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนสินค้าไทยที่มีศักยภาพให้สามารถขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ โดยให้คัดเลือกประเภท
ของสินค้าที่จะสนับสนุนให้ชัดเจน เช่น น้าหอม เครื่องสาอาง กระเป๋า เครื่องประดับ อัญมณี สิ่งทอ รวมทั้งส่งเสริมวัสดุที่ใช้ในการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้สินค้าดังกล่าวสามารถยกระดับเป็นแบรนด์ระดับโลกได้
๑.๓ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่สาหรับใช้ใน
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) ให้มีความชัดเจนภายใน ๓ เดือน พร้อมทั้งประสานงานให้ผู้ประกอบการที่เกี่ย วข้อง
ได้เตรียมความพร้อมด้วย
๗๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๔ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลความต้องการแรงงานในแต่ละ
สาขาวิชา โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแนวโน้มตลาดในอนาคต เช่น วิศวกรรถไฟ วิศวกรไฟฟ้า เพื่อให้กระทรวง
ศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตบุคลากรให้เพียงพอและตรงความต้องการของตลาดได้
โดยให้เร่งทาข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายใน ๑ เดือน และส่งข้อมูลดังกล่าวให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อ
นายกรัฐมนตรีทราบด้วย
๑.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามนโยบายในการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือ
ใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ เช่น พื้นลู่วิ่ง พื้นช่องทางจักรยาน พื้นสนามฟุตซอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนายางพาราไปใช้เป็นส่วนผสม
ในการทาถนน ที่นอนยางพารา หรือพื้นที่สนามต่าง ๆ โดยจั ดทาเป็นแผนการใช้ยางพารา (ปริมาณ) งบประมาณ และแนวทาง
การดาเนินงานที่ชัดเจนด้วย
๑.๖ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาแนวทาง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้าและการเชื่อมโยง
กับตลาด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดหรือปลูกเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น
ถั่วเหลือง ผักปลอดสารพิษ ด้วย
๑.๗ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจัดทาข้อมูลความคืบหน้า
ในการดาเนินการดูแลเกษตรกร เช่น พื้นที่ที่มีการดาเนินการ พืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
ต่าง ๆ การจัดตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยส่งข้อมูลดังกล่าวให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยเร็ว เพื่อรายงาน
ต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมประสานกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม
เร่งรัดให้นาคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การประพฤติผิดของเจ้าหน้าที่ การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด หรือการทุจริต เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมโดยเร็วภายใน ๓ เดือน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการกาหนดแนวทาง
การลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีระบบ GPS เพื่อติดตามตรวจสอบตาแหน่งรถ และมี
ระบบติดตามมิให้ผู้ขับขี่รถโดยสารขับขี่เกินระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะให้แล้วเสร็จ
และมีผลเป็นรูปธรรม นั้น
๓.๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดให้มีการติดตั้งระบบ GPS และระบบติดตามมิให้ผู้ขับขี่รถโดยสารขับขี่
เกินระยะเวลาที่กาหนดในรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนใหม่ ส่วนรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนก่อนหน้าที่จะมีการบังคับ
ใช้กฎหมายให้ทยอยติดตั้งต่อไปด้วย
๓.๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณพิจารณาความเป็นไปได้
ในการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการสาหรับการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนก่อนหน้าที่
จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้วย
๓.๑.๓ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์
เพื่อดูแลความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ (Breath Analyzer) เครื่องตรวจจับ
ความเร็วรถยนต์ โดยให้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแนวทางการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล เช่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การจัดที่ดินทากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการกากับดูแลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวดาเนินการ
เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๘ ว่า ให้กองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการจัดให้มีคณะทางานดูแลการบริหารจัดการอุทยานราชภักดิ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความชัดเจน เนื่องจากมีงบประมาณจานวนมาก ซึ่งได้รับจากเงินบริจาคของภาคเอกชนและประชาชน
ผู้มีจิตศรัทธา ส่วนวิธีดาเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จากัดว่าจะเป็นมูลนิธิหรือกลไกในรูปแบบใด ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความต่อเนื่องโดยอาจแบ่งกรอบเวลาการดาเนินการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีความชัดเจนได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมบรรยายในงาน The ASEAN-JAPAN Workshop for Innovation, Science & Technology Cooperation
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มาเลเซีย ของนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าสาคัญระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนกับ
ประเทศญี่ปุ่น โดยส่งเสริมพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพผ่านความเชี่ยวชาญของตัวแทนประเทศต่าง ๆ
๒. การเข้าร่วมนิทรรศการสัมมนา BIO International Convention 2015 ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สหรัฐอเมริกา ของนายนเรศ ดารงชัย ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการเจรจาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีแนวคิดและ
ทิศทางการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
มั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทยทุกภาคส่วน
ในสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ฟื้นฟูระเบียบสังคมและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มุ่งประชาสั มพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ เตรียมพร้อมให้ประชาชนมีความเท่าทันต่อข่าวสาร
ในภาวะวิกฤตสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้ เสริมสร้างการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ
ในห้วงสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีเอกภาพควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์บทบาทประเทศไทยในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
และในเวทีประชาคมโลก ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ
๒. ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งรัดการนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไปดาเนินการเพื่อหน่วยงานระดับกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัดจะได้นาไปประกอบการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ในโอกาสแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งคณะทางานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบ Mobile Applications และศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ
(Government Application Center : GAC) การกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จของแผน การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง
การกาหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ที่เป็นวาระแห่งชาติ และจัดลาดับการเผยแพร่ในแต่ละปี /ช่วงเวลา เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ
นาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๗๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ โดยเพิ่มเติม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี ประธานสภาเกษตรกรจั งหวัด กระบี่ และประธานสภาเกษตรกรจั งหวั ด ชุ ม พร
เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามั นแห่งชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดาเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดาเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ในส่วนของการก่ อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และส่ว นที่ก องทัพ บกได้รับ ผลกระทบภายในกรอบวงเงิน ทั้งสิ้น
๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ สาหรับรายละเอียดเรื่องของ
งบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีใช้ จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑๘๑,๐๒๙,๒๐๐ บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๖๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จานวน ๓,๙๔๑,๘๑๙,๙๕๘.๙๖ บาท
ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยให้ถือปฏิบัติตาม
นัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. อนุญาตให้การก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก ซึ่งมีความสูงเกินข้อกาหนดของกรุงเทพมหานครได้รับการยกเว้น
การดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผันหรือกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
ดังนี้
๑. กาหนดให้วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษ รวมจานวน ๒ วัน
๒. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจาเป็นหรือราชการสาคัญในวันดังกล่าว
โดยได้กาหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และ
๑. ให้เสนอพิธีสาร และร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็น
เรื่องด่วน ได้แก่

สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๔

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

๑.๑ พิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในกาหนดเวลา พร้อมแจ้ง
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอดังกล่าว มีหลักการส่วนใหญ่เช่นเดียวกับ
ร่างพระราชบัญญัติตามข้อ ๑.๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปแล้ว จึงเห็นควรนาร่างพระราชบัญญัติ
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติและหนังสือสัญญา จานวน ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน
ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....
๒. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ามัน
ค.ศ. ๑๙๙๒
๓. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดาเนินการตาม FATCA
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รฐั มนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และ
๑. ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และหนังสือสัญญา รวม ๕ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระ
เป็นเรื่องด่วน ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และ
ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ เพื่อการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิด
ทางอาญา)
๑.๔ ร่างพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์
๒. ให้ทุกกระทรวงเร่งรัดพิจารณาออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทาให้
เกิดประโยชน์โดยรวมกับประชาชนและประเทศชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้การออกกฎหมายที่อยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ส่วนราชการผู้รักษาการตามกฎหมายสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่จะได้รับจากกฎหมายนั้นด้วย

๗๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การดาเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
๑. ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการนา ๓๗ วาระการปฏิรูป ๖ วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มากาหนดแผนปฏิบัติการ นั้น ในการจัดทาแผนปฏิบัติการดังกล่าวเห็นควรให้ทุกส่วนราชการดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
๑.๑ ให้นา ๓๗ วาระการปฏิรูป ๖ วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติมาจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้ประเด็น
การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จานวน ๑๑ ด้าน
๑.๒ ให้แบ่งเป็น ๓ ระยะ
๑.๒.๑ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ช่วงการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วนเฉพาะหน้าของรัฐบาล โดยจัดทาเป็นข้อมูลผลการดาเนินการ
ที่ผ่านมา
๑.๒.๒ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลซึ่งต้องเร่งรัดในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่นคง และยั่งยืน โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
๑.๒.๓ ระยะที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ช่วงการบริหารราชการแผ่ นดินของรัฐบาลชุดใหม่
ที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้ โดยจัดทาเป็นประเด็นภารกิจสาคัญที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องดาเนินการ และกาหนดกลไก
ในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
๒. ในคราวประชุม คณะรั ฐมนตรีเมื่อวั นที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายกรั ฐมนตรี มีข้อสั่ งการให้สานั กงบประมาณ
ร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายงาน
สรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภาพรวม ว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละประเภทเท่าใด นั้น
เห็นควรให้สานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลงบประมาณเพิ่มเติมทั้งในส่วนการจัดหา
รายได้และงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายตามแนวทางข้อสั่งการดังกล่าว โดยจาแนกออกเป็น ๓ ระยะ ตามข้อ ๑.๒ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ (ครังที่ ๗)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลงานสะสมที่ทาได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗๓.๖๐
๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ส่งมอบแล้ว ๑๐๒-๓-๗๖ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕) ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลัก
ทั้งหมด เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่
๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ได้ขนย้ายดินออกจากพื้นที่ ๙๕๘,๒๗๑ ลูกบาศก์เมตร เหลือดินในพื้นที่
ต้องขนออก ๗๔,๕๔๗ ลูกบาศก์เมตร
๔. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงาน
ก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ และปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้าเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณก่อสร้างเขื่อน
ริมแม่น้าเจ้าพระยาเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง การอานวยความสะดวกในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง การอานวยความสะดวก
ในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยวางมาตรการเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญและ
การเตรียมการอื่น ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเตรียมการเกี่ยวกับการลงประชามติ การจัดทากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ อันจะทาให้กระบวนการทั้งหลายดาเนินไปได้ตามเวลาที่กาหนดหรือเร็วขึ้นสมประโยชน์และสอดคล้องกับการปฏิรูป
การเมืองการปกครองตามแผนและขั้นตอน (Roadmap) ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แถลงไว้ ตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๗๖

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๙/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการดาเนินการ
เพื่อสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕ คาสั่งนี้
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป” ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งเพิ่มและการแต่งตังข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่ง และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๘ (การบริหารราชการในสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) รวม
๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ (การบริหารราชการในสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร) ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๘ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่ง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ความคืบหน้าและการดาเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับ ทราบผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ การดาเนิ นการของ
คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน และการปรับเงินนาส่งรวมคงเหลือ จานวน ๒๘,๐๘๑.๑๕ ล้านบาท
๑.๑.๑ การปรับปรุง พัฒนาทุนหมุนเวียนที่ผลประเมินการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนได้พิจารณาเห็นชอบ “แผนทบทวนและฟื้นฟูประสิทธิภาพการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ระยะเวลา ๑ ปี” แล้ว สาหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ในข่าย “ปรับปรุง/พัฒนา” ระยะเวลา ๓ ปี อยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว
๑.๑.๒ การนาส่งเงินตามแผนปฏิบัติการนาเงินของทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินความจาเป็น
ส่งเป็นรายได้แผ่นดินรวม ๒๘,๑๕๖.๘๕ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ หน่วยงานของรัฐเจ้าของทุนหมุนเวียนนาส่งเงิน
ตามแผนปฏิบัติการฯ แล้ว ๒๖ ทุน เป็นเงินจานวน ๑๗,๑๗๗.๑๐ ล้านบาท และมีทุนหมุนเวียนที่ยังไม่ได้นาส่งเงินตามแผนปฏิบัติการฯ
๓ ทุน เป็นเงินจานวน ๑๐,๙๐๔.๐๕ ล้านบาท โดยกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างการหารือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความชัดเจนในการใช้อานาจ
ตามกฎหมายของกระทรวงการคลัง ขณะที่เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่กาหนดให้นาส่งเงินตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ
จานวน ๑๑๕.๗๐ ล้านบาท มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาระผูกพันในขั้นตอนจัดทาแผนปฏิบัติการฯ จึงปรับลดการนาส่งเงิน
ตามแผนปฏิบัติการฯ คงเหลือ ๔๐ ล้านบาท ทาให้ยอดรวมเงินนาส่งรวมตามแผนปฏิบัติการฯ เท่ากับ ๒๘,๐๘๑.๑๕ ล้านบาท
๑.๒ เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ในการควบรวม
ยุบเลิกและคงสถานะทุนหมุนเวียน โดยให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่ อควบรวมหรือ
ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น ๆ พร้อมทั้งนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ อนุมัติให้รวมทุนหมุนเวียน จานวน ๒ ทุน และยุบเลิกทุนหมุนเวียน จานวน ๒ ทุน ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๓
๗๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๒. ให้กระทรวงการคลังรายงานผลการพิจารณาทุนหมุนเวียนตามข้อเสนอของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน และให้เร่งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) ที่ให้
กระทรวงการคลังเสนอวิธีการนาเงินทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่อง ส่วนที่เกินความจาเป็นไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง ๑ ปี ต่อคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการนาเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกินในส่วนที่เหลือส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วนโดยด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงิน
การจัดจ้าง ตังแต่ ๕ ล้านบาทขึนไป
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณา และงาน
ประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ได้รวบรวมสรุปรายงาน การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่เมษายน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน
จานวน ๑๖ หน่วยงาน ๑๔๑ รายการ วงเงิน ๑,๙๙๙,๗๘๗,๓๒๑.๖๕ บาท โดยส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการ
ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร ตามที่ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างปฏิญญาร่วมปุตราจายาว่าด้วยความสาคัญภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มุ่งไปสู่การเป็นราชการที่มีพลเมืองอาเซียน
เป็นศูนย์กลาง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมปุตราจายาว่าด้วยความสาคัญภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มุ่งไปสู่การเป็น
ราชการที่มีพลเมืองอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (Putrajaya Joint Declaration on ASEAN Post-2015 Priorities towards an ASEAN CitizenCentric Civil Service) มีสาระสาคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านการท างานของภาคราชการที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ตลอดจนมีธรรมาภิบาล ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แต่งตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ศึกษา
ร่างรัฐธรรมนูญ รวบรวมความเห็นจากที่มีผู้เสนอมายังรัฐบาล และเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เพื่อประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการประสานการทางานกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้การจัดทารัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย โดยมีผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศร่วมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการทางานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อนาพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง ต่อไป
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(วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการประกอบ
กิจการของลูกหนี้ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอานาจ
ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีอานาจให้ความยินยอมให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การแต่งตังคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ประจากลุ่มกระทรวง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ประจา
กลุ่มกระทรวง จานวน ๖ คณะ เพื่อทาหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง ภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ รวมทั้งติดตาม
และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกาหนด ตามที่ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจากลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง
รับผิดชอบส่วนราชการ จานวน ๙ หน่วย มี พล.ท.ธนกร จงอุตส่าห์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นอนุกรรมการ รวมจานวน ๗ นาย
๒. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจากลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ๑
รับผิดชอบส่วนราชการ จานวน ๖ หน่วย มี พล.ท.เดชา เดชะชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นอนุกรรมการ รวมจานวน ๘ นาย
๓. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจากลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ๒
รับผิดชอบส่วนราชการ จานวน ๔ หน่วย มี พล.ท.วิบูล ขยันกิจ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
อนุกรรมการ รวมจานวน ๘ นาย
๔. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจากลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา
รับผิดชอบส่วนราชการ จานวน ๔ หน่วย มี พล.ท.ไชยพร รัตแพทย์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นอนุกรรมการ รวมจานวน ๘ นาย
๕. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจากลุ่มกระทรวงด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมและอื่น ๆ รับผิดชอบส่วนราชการ จานวน ๒๖ หน่วย มี พล.ท.สรชัช วรปัญญา เป็นประธานอนุกรรมการฯ
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ รวมจานวน ๗ นาย
๖. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจากลุ่มกระทรวงด้านต่างประเทศ
และกิจการอื่น ๆ รับผิดชอบส่วนราชการ จานวน ๑๖ หน่วย มี พล.ต.อาทิตย์ วัฒนะบุตร เป็นประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ รวมจานวน ๗ นาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตังทุนหมุนเวียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่เห็นควร
ให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนใหม่ จานวน ๒ ทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษา และกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ
โดยไม่ควรกาหนดให้รัฐบาลต้องพึงจัดสรรเงินอุดหนุนรายปีให้แก่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพโดยตรง และควร
กาหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินงานกองทุนฯ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจน รวมทั้งแสดงรายละเอียดที่มา
ของการประมาณการรายรับ-รายจ่าย และกาหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและระยะเวลาในการจัดทางบการเงินส่งผู้สอบบัญชี
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๗๙

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาและกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปพิจารณาปรับปรุงและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
ทุนหมุนเวียนที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้น เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ให้กระทรวงการคลัง
รายงานผลการพิจารณาทุนหมุนเวียนตามข้อเสนอของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ให้กระทรวงการคลังเสนอวิธีการนาเงินทุน
หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจาเป็นไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง
๑ ปี ต่อคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการนาเงินทุนหมุนเวียนส่วนเกินในส่วนที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วนโดยด่วนต่อไป

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการโอนภารกิจของสานักงานคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ จากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปยังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเสนอ ตามที่
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อให้กรุงเทพมหานคร
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอกับ ค่าใช้จ่ายสาหรับบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานครเท่าที่เกิดขึ้นจริง ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ ต้องขอเงินอุดหนุนเพื่อจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมให้กับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้วย

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๐

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

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครังที่ ๖/๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่ คตช. เสนอ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ (๑) ผลการดาเนินงานคณะอนุกรรมการ คตช. ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและสร้างการรับรู้ในมาตรการการป้องกันการทุจริต (๒) ผลการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) เพื่อหามาตรการติดตาม
ทรัพย์สินที่ทุจริตคืนสู่รัฐ (๓) ผลการดาเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของคณะอนุกรรมการ คตช. ด้านการปราบปรามการทุจริต
และเห็นชอบในแนวทางการใช้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง (๔) ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ คตช.
ด้านการประชาสัมพันธ์ (๕) ความก้าวหน้าการใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) จานวน ๔๘๙ คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยาย
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (๖) ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction
Sector Transparency Initiative : CoST) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ (๗) วัตถุประสงค์ แนวทาง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดตั้งและบริหาร “กองทุนส่งเสริมธรรมาภิบาลและขจัดการทุ จริต ” (๘) ข้อเสนอแนะจากผลการสารวจดัชนี
สถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทย (Corruption Situation Index : CSI) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (๙) ความก้าวหน้าการเสนอตัว
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industries Transparency
Initiative : EITI) และ (๑๐) ข้อเสนอขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้เร่งรัดพิจารณากฎหมายในการป้องกันการทุจริต
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่เสนอแนะให้มีการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ๔ ประการหลัก ได้แก่ (๑) การตั้งคณะกรรมการกลาง (๒) การจัดตั้ง
ศูนย์/หน่วยงานประเมินและวิเคราะห์ข้าราชการ (๓) การกาหนดแนวทางและขั้นตอนการประเมิน และ (๔) การกาหนดแบบการประเมิน
ข้าราชการ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้การแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนมีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่ก่อ ให้เกิดการทุจริตในราชการ
ตามมา และให้สานักงาน ก.พ. จัดทารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๘๑

สานักบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

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

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกาหนดค่าธรรมเนียม
เครื่องหมายแสดงการใช้รถและค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้รถดังกล่าว และปรับปรุงค่าธรรมเนียมบางรายการให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสาหรับค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสาหรับค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมใบรับรองแบบอากาศยานซึ่งแบ่งตาม
มวลวิ่งขึ้นสูงสุดของอากาศยาน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายและค่าดาเนินการของผู้ประกอบการ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้น)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การเพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ) ตามที่ส านักงานศาลปกครองเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้เพิ่มผู้แทนประกอบกิจการฮัจย์ จานวน ๔ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และตัดผู้แทนบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ออกจากการเป็ น
กรรมการ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เห็นควรกาหนดให้กรมการศาสนาทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาการดาเนินงาน และเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มิได้กาหนดให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ อัตรากาลัง และบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมมาด้วย
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๒

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

จึงเห็นควรให้ในชั้นการตรวจพิจารณา ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับประเด็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่อยู่ในแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗-ตุลาคม ๒๕๕๘) ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไม่อยู่ในการจัดลาดับความสาคัญร่างกฎหมายที่มีความสาคัญ
เร่งด่วน จานวน ๓๗ ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติและแจ้งเตือนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่ สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรวิเคราะห์และกาหนดทิศทางหรือแนวโน้มภัยคุกคาม
ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปเพื่อเป็นหลักในการกาหนดแผนงาน โครงการ ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติควรเป็นผู้รวบรวมวิเคราะห์ความเหมาะสมและนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๒. สาหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดาเนินการเป็นลาดับแรกก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีรองรับ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยอัตราภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอว่า เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมิให้เป็นภาระให้กับประชาชน ควรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
ในอัตราใหม่ จึงขอนาร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. .... ไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากาหนดอัตราภาษีบารุงท้องที่
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการของกระทรวงการคลัง และกาหนดกลไกการกาหนด
ราคาปานกลางของที่ดินและอัตราภาษีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านภาษีของรัฐ ทั้งนี้ สาหรับการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ในปี ๒๕๕๙
ให้ใช้ราคาประเมินปานกลางและอัตราภาษีบารุงท้องที่ที่จัดเก็บในปัจจุบันไปก่อน
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอพระราชกฤษฎีกาให้นาราคาประเมินปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษี
บารุงท้องที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี ๒๕๕๙ โดยด่วนต่อไป

๘๓

สานักบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์
การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก
อายุไม่เกินสิบแปดปี (ยกเลิกมาตรา ๑๓๔/๒ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔/๔ วรรคสาม) เนื่องจากได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ โดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานอัยการเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนเด็กหรือ
เยาวชนด้วย เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กหรือเยาวชน และเป็นการรักษาสภาพจิตใจของเด็กหรือเยาวชน
ไม่ให้ถามปากคาจากคาถามที่ไม่เหมาะสมและซ้าซ้อน และความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุดที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ใน
การสอบสวนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ ให้ชัดเจนและครอบคลุมการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยต้อง
มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการอยู่ร่วมด้วย และการสอบสวนที่ไม่ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหานั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ
และปัญหาในทางปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กได้รับความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ มิให้ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและ
สภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้เชิญผู้แทนกระทรวงกลาโหมร่วมพิจารณาด้วย แล้ว
ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปดาเนินการกาหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีผู้กระทาความผิดกฎหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนได้กระทาผิดร้ายแรงหรือกระทาผิดซ้าอีกโดยมิได้เข็ ดหลาบ ซึ่งเป็น
ปัญหาสังคมที่จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไขให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควร
นาหลักการตามมาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ ซึ่งจะทาให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก
ยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล)
และร่างพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคมและ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรวม ๓ ฉบับ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นสมาคมของบุคคล)
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีของสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ควรพิจารณาศึกษารายละเอียดของกฎหมาย
ดังกล่าวว่าเป็นบทบัญญัติที่จากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลหรือไม่ และตามมาตรา ๖ ในร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... กาหนดให้นายทะเบียนมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้สมาคมการค้าที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ นั้น ในทางปฏิบัตินายทะเบียนควรระบุ
เรื่องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ แนวทาง ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการดาเนินการขอจดทะเบียนพร้อมกันไปด้วย นอกจากนี้
สานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๔

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

บทบัญญัติตามมาตรา ๘ ในร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ซึ่งรองรับการอ้างถึง
สมาคมการค้าในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใดให้หมายถึงสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ในระยะต่อไป ควรพิจารณาให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อให้เกิดความทันสมัยและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรับเปลี่ยน ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัตินโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และร่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๑ รวม ๖ ด้าน ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดและการช่วยเหลือ
ดูแลผู้พ้นโทษ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ
๑.๒ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบ
กาหนดนโยบาย จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งแผนงาน โครงการ และงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้
มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. หากมีภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเพื่อดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและแผนแม่บทดังกล่าว ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีรองรับตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ไปพิจารณาในประเด็นความซ้าซ้อนของอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติที่เสนอขอแก้ไขกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๘๕

สานักบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๙๕
๑๐๐
๗๕

๖๙

๗๕

๖๗

๕๐
๒๕
๐
๖ ต.ค.
ต ๕๘

๑๓ ต.ค. ๕๘

๒๐ ต.ค. ๕๘

๒๗ ต.คค. ๕๘

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรั
ณะ ฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
จํานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๓๔๒
๒๔๔ ๒๒๕

๔๐๘

๒๙๑
๒๓๙

๔๒๔

๒๗๗๓๒๐
๒๖๖
๒๓๓
๑๙๗

๓๐๖

๑๐๘

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

เดือน

สํานักบริ
บรหารงานสารสนเทศ

๘๖

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

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๑๐๑ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๗๒ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๒๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระเพื่อทราบ ๑๗๒ เรื172
่อง (๕๖.๒๑ %)

ป, 7

วาระประธานแจ้ง ๗ เรื่อง (๒.๒๙ %)

วาระอื่น ๆ ๒๖ เรื่อง (๘.๕ %)
อ, 26

พ, 101

วาระเพื่อพิจารณา ๑๐๑ เรื่อง (๓๓ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ เรื่อง

๘๗

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติค ณะรัฐ มนตรีใ นวาระเพื่อ พิจ ารณาและวาระเพื่อ ทราบตามข้อ ๒ มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น ๒๗๓ เรื่อ ง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๑๐๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๘๗ เรือ่ ง วาระจร ๑๔ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๗๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๗๑ เรื่อง วาระจร ๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

วาระปกติ
วาระจร

๑๗๑
๘๗
๑๔
เรื่องเพื่อพิจารณา

๑

ประเภทวาระ

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๗๓ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

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

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐๖ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ทก.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
สม.
สว.
ตช.
ศป.
ศย.
ปช.
กร.
สลธ.คสช
กสทช.

๖๗

๓
๖
๗

๔
๓
๓

๑
๒
๑
๒
๑
๑

๐

๒๐
๑๑

๓

๓
๒

๓๙

๑๗

๑๐
๑๑

๖

๒๓

๑๗
๑๖

๑๒
๗

๘

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

จํานวนเรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ เรื่อง
๘๙

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๒๕๔ เรื่อง
๘๓ %

เรื่องกฎหมาย
๕๒ เรื่อง
๑๗ %

รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๗๑ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน
๑๓๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีส่ อดคล้อง
นโยบายรัฐฐบาล
บาล,
กับนโยบายรั
171, เรื55.88%
๑๗๑
่อง
๕๕.๘๘ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่กัสบอดคล้
องกับฐบาล
นโยบายรั
นโยบายรั
๑๓๕ฐบาล,
เรื่อง
135,๔๔.๑๒
44.12%%

รวมทั้งสิ้น ๓๐๖ เรื่อง
สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๐

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

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

๔๗

๔๔

๔๑
๑๓

๒
(๑)

(๒)

๕

๓

๒

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

๒

(๘)

(๙)

๑๐
(๑๐) (๑๑)

นโยบาย

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

รวมทั้งสิ้น ๑๗๑ เรื่อง

๙๑

๒

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๗๕

๖๑

๖๐

๕๑
๓๘

๔๕
๓๐
๑๕
๐

๑๑
(๑)

๘
(๒)

(๓)

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

๒

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๗๑ เรื่อง

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๒

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๒๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ
ภาคใต้
จํานวน ๘ เรื่อง
๓๒ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๒ เรื่อง
๘%

ภาคเหนือ
จํานวน ๓ เรื่อง
๑๒ %

ภาคกลาง
จํานวน ๖ เรื่อง
๒๔ %

ทั่วประเทศ
จํานวน ๑ เรื่อง
๔%

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๕ เรื่อง
๒๐ %

รวมทั้งสิ้น ๒๕ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๗ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒
๑๖
๑๔
๒๐ ๑๓
๑๔
๑๓ ๑๑
๘
๗ ๑๐ ๕ ๕
๗
๗
๔ ๒ ๔ ๒
๑๐
๔
๔
๒
๒
๐
นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งสิ้น
๑ คณะ ดังนี้
คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายไทย
๙๓

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

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

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงตุลาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
เลขที่หนังสือยืนยัน/

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

๓๘๖๓๘/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๔.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดทําแบบจําลองด้านเครดิต)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่
เป็นเด็ก อายุไม่เกินสิบแปดปี)
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็น
สมาคมของบุคคล) และ ร่างพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕.

ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๗๖๒๘/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

๖.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการ
๓๗๕๕๔/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
องค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - ๓๗๔๘๖/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย
เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่ ๓๗๒๙๑/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]
เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่าง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ว(ล) ๓๖๗๘๘/๕๘ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]

๒.

๓.

๗.

๘.

๙.

วันเดือนปีที่มมี ติ

๓๘๓๒๙/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๓๘๑๗๗/๕๘ [๒๗/๑๐/๒๕๕๘]

๓๗๖๔๓/๕๘ [๒๐/๑๐/๒๕๕๘]

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

๙๔

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

ลําดับ

เลขที่หนังสือยืนยัน/

ชื่อเรื่อง

วันเดือนปีที่มีมติ

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ
การเพิ่มตําแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรั
มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้
ไ นิติบุคคลเป็นการถาวร)
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ....

๓๖๘๐๒ [๑๓/๑๐/๒๕๕๘]
๓๖๘๐๒/๕๘
๓๕๕๔๑ [๐๖/๑๐/๒๕๕๘]
๓๕๕๔๑/๕๘

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

ฉบับ
๔๐
๔๐

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศ ซึ่งได้
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนตุล าคม ๒๕๕๘ มีจํา นวน ๒๗ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย พระราช
บัญญัติ
๑

หน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

๙๕

สํานักบริหารงานสารสนเทศศ

พระราช
กําหนด
๓

พระราช
กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง

ระเบียบ

ประกาศ

๑
๒
๑
๒
๑

๒
๑

๒
๑
๒
๑
๑

๑
๑
๑
๔

๑
๒
๓

๙

๕

๓

๓

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

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่
หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
กร.

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ปช.
สม.
สว.
ตช.
ศป.
ศย.
สลธ.คสช.
กสทช.

สํานักงานคกก.ป้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

สํานักบริ
บรหารงานสารสนเทศ

๙๖

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th

