สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.)
ครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น.
ผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
-----------------------------------------------การประชุม กตน. ครั้งที่ 4/2565 มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
เปนประธานการประชุม ในสวนของกระทรวงแรงงานมี นางบุปผา พันธุเพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน พรอมดวย
เจาหนาที่สํานักตรวจและประเมิน ผล สํานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน เขารวมประชุม โดยมีสาระสําคัญ
การประชุม สรุปดังนี้
1. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติ ดตามการดําเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล
และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
2. ที่ประชุมพิจารณาประเด็น ดังนี้
(1) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบประเด็นการบริหารจัดการน้ํา (อุทกภัย/ภัยแลง)
อยางยั่งยืน โดยมอบหมายสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการแกไข
ปญหาและบริหารจัดการน้ําในระยะยาวและระยะเรงดวน เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลง
(2) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบประเด็นการขับเคลื่อนการเกษตรสรางมูลคา
โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ เพื่อลดตนทุน
การผลิตและเพิ่มผลผลิตตอหนวย สรางเกษตรกรรุนใหมและสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร ผลิตสินคาเกษตร
และอาหารเขาสูระบบมาตรฐานความปลอดภัย และสงเสริมการใชแพลตฟอรมการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสรางรายไดใหกลุมเกษตรกร
(3) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบประเด็นติดตามขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติ
โดยการทาเรือแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ไดศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสายการเดินเรือแหงชาติ
และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย เพื่อสงเสริมและพัฒนาการขนสงสินคาทางน้ํา ลดตนทุนการขนสง
โลจิสติกส รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในการเชื่อมโยงการขนสงระหวางโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (SEC)
3. ที่ประชุมรับทราบประเด็น ดังนี้
(๑) รับทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(นําเสนอโดยสํานักงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีผลการใชจายงบประมาณ รวมจํานวนทั้งสิ้น
2,434,098.8362 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.26 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และสรุปรายการผูกพันใหม
ของป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ มี ว งเงิ น ทั้ ง สิ้ น เกิ น 1,000 ล า นบาท ภาพรวมรายการผู ก พั น ใหม ฯ
5 กระทรวง วงเงินภาระผูกพัน มาตรา 41 จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 19,999.1455 ลานบาท ไดแก
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงยุติธรรม
(2) รับทราบ…

-2(2) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการใน กตน.
(2.1) การจั ดทํารายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา
นายกรัฐมนตรี ปที่ 3 (25 กรกฎาคม 2564 – 25 กรกฎาคม 2565) โดยคณะอนุกรรมการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของรัฐบาลประจําป กําหนดการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
และมีห นัง สือ ถึง สว นราชการและหนว ยงานที ่เ กี ่ย วขอ ง เพื ่อ แจง แนวทางการจัด ทํ า ขอ มูล รายงาน
ผลการดําเนินงานของรัฐบาลฯ ตอไป
(2.2) ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดานการสรางการรับรูและการมีสวนรวม
กับประชาชน โดยได ดํา เนิ นการประชาสั มพันธแจงเตือนภัยลดปญหามิจฉาชีพและอาชญากรรมออนไลน
การชวยเหลือดานที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและบุคลากรภาครัฐ การแกไขปญหาการขายสลากกินแบงเกินราคา
การปลดล็อคกัญชา และการบริหารจัดการน้ํา
(3) รับทราบขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้
(3.1) นายกรั ฐมนตรีรั บทราบสรุ ปการประชุ มคณะกรรมการติ ดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2565 และเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
(3.2) นายกรัฐมนตรี รับทราบสรุปรายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12 (วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) และเห็นชอบ
ใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(3.3) นายกรัฐมนตรี รับทราบสรุปรายงานการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 13 (วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2565) และเห็นชอบ
ใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(4) รับทราบรายงานผลงานเดนตามนโยบายรัฐบาล ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
2565 ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได รายงานผลงานเด นประจํ าเดื อนพฤษภาคม 2565 จํานวน ๒ เรื่ อง ได แก
๑) รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 2) สรางเครือขาย สรางอนาคตใหแรงงานไทย
ภายใตโครงการ 3 ม. “มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม” และผลงานเดนประจําเดือนมิถุนายน 2565 จํานวน ๒ เรื่อง
ไดแก 1) การประชุมประจําปองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัยที่ 110
และ 2) ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 11)
-----------------------------------------------สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักตรวจและประเมินผล

