


     คํานํา 
 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีสําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซ่ึงเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายท่ีวางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืนๆ 
ท่ีรัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี ประเภท
วาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องท่ีเป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ การกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในคู่มือการดําเนินงานโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์
ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ี
แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย  
 

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เมษายน ๒๕๕๙ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

สรุปผลการด าเนินงาน "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙"  

๑๒๖๗๙/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๙ และท่าทีประเทศไทยส าหรับ
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก 
ค.ศ. ๒๐๑๖   

๑๓๑๘๗/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๒ 

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  ๑๓๓๖๓/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๒ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การท าให้
แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ....  

๑๔๗๗๗/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพ่ิมเติม
กรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF)  

๑๔๗๔๔/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๓ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
สหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร  

๑๓๑๖๙/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๔ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐกาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงแรงงาน  

๑๒๒๑๓/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๔ 

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๐  
(CSW 60) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และคณะ  

๑๒๒๐๗/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๕ 

สรุปผลการเยือนประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)  

๑๒๒๐๙/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๔ 
(เชียงของ-ห้วยทราย) พ.ศ. ....  

๑๒๔๑๓/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖ 

สารบัญ 



 

 - ๒ - 

ผลการเยือนประเทศเวียดนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์  
เมษินทรีย์)  

๑๒๔๑๐/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖ 

การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร  

๑๒๓๘๔/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖ 

การลงนามความตกลงปารีส  ๑๒๔๔๙/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๗ 

การลงนามความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity-Building  
Activities under the ITU Academy's Centres of Excellence  

๑๒๕๑๓/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๗ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในวาระ
ที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ และจีน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๒๔๒๘/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๘ 

ผลการประชุมระดับผู้น าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ 
๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

๑๒๔๓๕/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๘ 

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' 
Meeting : AFMM) ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' and Central 
Bank Governors' Meeting  : AFMGM) ครั้งที่ ๒  

๑๒๔๕๕/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๙ 

สรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒  
(2nd ASEAN Conference on Biodiversity)  

๑๓๒๑๓/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๙ 

การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge: ZHC) ของประเทศไทย  ๑๓๒๗๑/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๑๐ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่นครหลวงเวียงจันทน์  ๑๓๕๘๙/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๑ 

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical 
Device Directive)  

๑๔๐๐๕/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๑ 

การให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  ๑๓๘๗๔/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๑ 

ขอความเห็นชอบหลักการการลงนามต่อสนธิสัญญามาร์ราเคชเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และ
คนพิการทางสื่อพิมพ์  

๑๓๗๙๕/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๒ 

การด าเนินงานรองรับการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ า จาก
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงให้แก่ประเทศสมาชิก (Core River Basin Management 
Functions Decentralization)  

๑๔๐๒๑/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๒ 

การขอความเห็นชอบในการปิดบัญชี "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  

๑๓๙๘๘/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๒ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ  ๑๓๙๙๖/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๓ 

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ๑๓๙๘๖/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๓ 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ  ๑๔๙๔๗/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๓ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (Road Show) 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา ณ สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  

๑๕๐๖๘/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๔ 

สรุปผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และคณะ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๑๔๗๓๑/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๔ 
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ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 
ฉบับที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  

๑๔๗๕๖/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๕ 

การบริจาคเงินเพ่ิมทุนของไทยในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ (Asian Development 
Fund 12)  

๑๔๗๒๔/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๖ 

ร่างปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ครั้งที่ ๕  

๑๔๘๔๕/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๖ 

การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์
และเลขาธิการอาเซียนส าหรับโครงการ Annual  Diplomatic Training for Diplomats 
from ASEAN Member States and ASEAN Secretariat Officers 2016–2019  

๑๔๗๖๔/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๗ 

ร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันเพ่ือการจัดหาอุปกรณ์โดยกระทรวงการเข้าเมือง
และการพิทักษ์พรมแดนแห่งออสเตรเลียให้แก่กรมศุลกากร  

๑๔๗๖๖/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๗ 

ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วย
มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

๑๔๗๘๘/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๑๘ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่และภาพรวมของปี ๒๕๕๘  ๑๒๒๐๕/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๑๙ 

โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ  ๑๔๐๒๙/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๑๙ 

ขอความเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ 
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และขออนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘  

๑๓๘๐๖/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๒๐ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

รายงานผลการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ณ เมืองบอร์กโดซ์ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๑๒๔๐๘/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๒๐ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๓๐๘๑/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๒๑ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมไปกองทุน    
การออมแห่งชาติ)  

๑๓๑๖๒/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๒๑ 
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ขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)  ๑๓๒๒๔/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๒๑ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจ าจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๒๓๙๓/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๒๒ 

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ๑๓๖๐๐/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๒๓ 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ....  

๑๓๖๑๖/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๒๓ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ    
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าพะเยา 
เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล  

๑๒๔๓๗/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๒๔ 
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รายงานการด าเนินงานเพ่ิมเติมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่อง การสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของชาติไทย  

๑๔๐๘๓/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๒๔ 

สรุปการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๔๑๘๙/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๒๕ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
  

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๓๒๓๔/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๒๖ 

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ๑๔๐๘๖/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๒๖ 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ....  ๑๕๒๒๑/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๒๖ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย  ๑๔๘๒๒/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๒๗ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(กพข.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  

๑๒๒๑๖/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๒๙ 

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ๑๒๔๘๘/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๒๙ 

การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการด าเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  

๑๓๒๘๕/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๓๐ 
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ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  

๑๕๐๖๒/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๓๐ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ว ๑๑๓/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๓๑ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  ๑๔๙๙๙/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๓๑ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๙  ๑๒๒๑๑/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๓๑ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต
ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....  

๑๓๑๒๖/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๓๒ 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
การเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB 2016)  ๑๓๒๖๙/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๓๓ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๒  

๑๓๓๐๗/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๓๓ 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน  ๑๓๘๒๓/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๓๔ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน)  ๑๒๕๑๑/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๓๕ 

รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ   
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตามค าเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

๑๓๑๑๗/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๓๕ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)   พ.ศ. ....]  

๑๔๐๕๔/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๓๖ 

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม ๑๔๓๒๗/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๓๖ 
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ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ    
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ขออนุมัติด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-
มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  

๑๓๘๖๕/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๓๗ 

ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕)  

๑๔๑๐๒/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๓๘ 

การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  

๑๔๖๙๔/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๓๘ 

ขออนุมัติด าเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์–ชุมพร  ๑๕๐๒๑/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๓๙ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
     ๖.        ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ   

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค  ๑๓๒๑๕/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๔๐ 
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ๑๔๘๒๘/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๔๐ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

การบริหารจัดการน้ ามันปาล์มของกลาง  ๑๒๔๗๘/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๔๑ 
การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘  

๑๔๐๔๐/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๔๒ 

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ  ๑๕๐๕๓/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๔๒ 
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : 
Agri-Map)  

๑๔๘๔๓/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๔๒ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๙   

๑๓๗๒๖/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๔๓ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
 

 

มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
และการด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ  

๑๒๓๘๒/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๔๓ 
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ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

ว ๑๑๘/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๔๔ 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๔๒๕๐/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๔๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

ผลการบรรยายสรุปแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ว(ร) ๙๐/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๔๖ 

การด าเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุม
ทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

๑๔๑๑๒/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๔๖ 

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ญี่ปุ่น  ๑๓๗๗๖/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๔๗ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

การลงนามความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016  ๑๕๑๗๔/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๔๘ 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 
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 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย  

๑๓๘๕๒/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๔๙ 

โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  ๑๕๐๒๙/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๔๙ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นท่ีน้ าจืด  ๑๔๘๑๐/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๕๑ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๔๙๘๐/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๕๑ 

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๘  ๑๒๒๐๓/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๕๒ 

สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๙  ๑๓๑๐๑/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๕๒ 

สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๒๐  ๑๔๕๖๔/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๕๓ 

ขออนุมัติหลักการในการด าเนินงานตามแผนงานฟ้ืนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดและ   
ขออนุมัติงบกลาง ปี ๒๕๕๙ รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น      
เพ่ือด าเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน  

๑๔๘๓๖/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๕๓ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
เพ่ิมเติม (โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ า)  

๑๔๗๑๑/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๕๔ 

     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     
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๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๒๐/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๕๕ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๓๐/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๕๖ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๓๔/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๕๗ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๔๓/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๕๘ 
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๑๒๗๖๑/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๕๙ 
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรี  ๑๓๒๖๖/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๘] ๖๐ 
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ๑๔๑๙๑/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๖๐ 
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรี  ๑๕๐๐๓/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๑ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดบางประการ
ที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  

๑๒๑๖๑/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๑ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการ     
ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

๑๒๓๐๓/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๒ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๓๑๒๔/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๖๒ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่
เพ่ือกิจการโทรคมนาคม  

๑๓๖๑๕/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๖๒ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่ง  

๑๔๕๖๗/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๒ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ และค าสั่งหัวหน้า   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘  

๑๔๕๖๖/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๒ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ด ารงต าแหน่ง  

๑๔๕๙๕/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๒ 

การมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท ารายงาน
การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  

๑๒๖๖๒/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๓ 

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐช่วยเผยแพร่และให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ  

ว ๑๑๔/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๓ 

ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ  ว ๑๑๒/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๓ 
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การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙  

ว ๑๑๑/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๔ 

ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก  ว ๑๑๕/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๔ 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๒๔๑๙/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๕ 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๓๙๗๒/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๖๕ 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๑๔๗๑๕/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๕ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๓)  

๑๓๑๑๒/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๖๕ 

รายงานการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง การบริหารจัดการ 
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  

๑๓๐๙๘/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๖๖ 

ขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล  ว ๑๒๔/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๖๖ 
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ กขร. ห้วงเดือน
มกราคม ๒๕๕๙  

ว ๑๒๕/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๖๗ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  

๑๓๒๓๒/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๖๗ 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
รายจ่าย พ.ศ. ....  

ว ๑๒๓/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๖๘ 

บันทึกสรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงาน กรณี
ขบวนการท ารถยนต์จดประกอบ  

๑๔๗๐๐/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๘ 

การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจ าหน่ายพันธุ์พืชและ
ปัจจัยการผลิต  

ว ๑๔๒/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๘ 

สรุปผลการด าเนินงานกระทรวงพาณิชย์ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม 
๒๕๕๙)  

๑๕๐๐๕/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๖๘ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

การด าเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอน
ภารกิจภาครัฐ  

๑๒๗๑๔/๕๙ [๐๕/๐๔/๒๕๕๙] ๖๙ 

การเพ่ิมเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

๑๓๙๘๐/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๗๐ 

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ      
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

สรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

๑๕๐๐๙/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๗๐ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

การด าเนินการด้านกฎหมาย  ว ๑๒๒/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] ๗๑ 
การด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการเสนอกฎหมายล าดับรอง และ
การเร่งรัดด าเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ  

ว ๑๓๓/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] ๗๑ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดจ านวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....  

๑๔๘๙๐/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๗๑ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการอุทธรณ์ฎีกา)  

๑๔๙๘๗/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] ๗๒ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคลอ้ง  
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ น้า เ ท ค โ น โ ล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ คว าม รู ้ท า ง                
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้า เนินคดี   
ทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลท่ัวไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมค
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบ
                          กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่าง
     ดําเนินการ 
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ 
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ข้อมูลท่ัวไปของมติคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  
จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
กับนโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 

คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่าง 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

สารบัญ 
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นโยบายที่ 

๑ 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินงาน "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙"  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานสรุปผลการด าเนินงาน “มหกรรมวัฒนธรรม 

วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” 
ว่าได้จัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการเพิ่มพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ซึ่งช่วยสร้างความสุขให้แก่คนไทยและสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินและชุมชนผู้ประกอบการในการน าทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มพูนรายได้
ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 
               ๑. ส่วนกลาง จัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหกรรม
การแสดงพื้นบ้านจากทั่วประเทศ มหกรรมการแสดงยอดนิยม กิจกรรมงานวัด การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย การสาธิตมรดก   
ภูมิปัญญา และการจัดจ าหน่ายอาหาร ขนม สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจาก ๔ ภูมิภาคจากภูมิปัญญาไทย 
               ๒. ส่วนภูมิภาค ได้บูรณาการการท างานร่วมกับ ๔ จังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาคและชุมชนต่าง ๆ จัดกิจกรรมการแสดง
พื้นบ้านที่มีช่ือเสียงแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ โดยความร่วมมือของประเทศในประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ ซึ่งถือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๒ 
 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๙ และท่าทีประเทศไทยส าหรับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๙ (59th Session of the Commission on 
Narcotic Drugs : CND) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยผลการประชุมฯ ครอบคลุม
เนื้อหาหลักที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการแม่น้้าโขงปลอดภัย (Safe Mekong) ๓ หัวข้อหลัก คือ การลดอุปสงค์ยาเสพติดและ
มาตรการที่เกี่ยวข้อง การลดอุปทานยาเสพติดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง การปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนความร่วมมือ
ทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงตาราง    
การควบคุมสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จ้านวน ๗ ชนิด 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างเอกสารท่าทีประเทศไทยส้าหรับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
ปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly Special Session 2016 : UNGASS 2016) ตั้งแต่วันที่ 
๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ส้านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับการลดอุปสงค์ยาเสพติด
และมาตรการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การลดอุปทานยาเสพติดและมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรการความเช่ือมโยงข้ามประเด็น
ในเรื่องของยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน เยาวชน สตรี เด็ก และชุมชน ความเช่ือมโยงข้ามประเด็นในเรื่องของความท้าทายใหม่ ๆ 
การพัฒนาทางเลือก ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ระดับระหว่างภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารท่าทีประเทศไทยส้าหรับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงยุติธรรมด้าเนินการได้โดยน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก   
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 
สาธารณสุข ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม 
โดยเน้นการปลูกจิตส้านึกและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชน และครอบครัวในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการรวบรวมกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจ้านวนหลายฉบับและกระจัดกระจายกันอยู่ มารวมไว้ในฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติ    
ในกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ส้านักงานอัยการสูงสุด ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส้านักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
ความเช่ือมโยงและความซ้้าซ้อน การก้าหนดฐานความผิด บทนิยาม แนวนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษ 
การจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดขึ้นในศาลอุทธรณ์ กระบวนการพิจารณา การควบคุมการกระท้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

                 ๓. ให้ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ     
ส้านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ เห็นควรเตรียมความพร้อมท้ังระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจัดท้าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งจัดท้างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม
ครบถ้วนตามปฏิทินงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การท าให้แพร่กระจายซ่ึงอาวุธที่มีอานุภาพ

ท าลายล้างสูง พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การท้าให้แพร่กระจาย  
ซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท้าลายล้างสูง พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับการท้าให้มีการแพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท้าลายล้างสูง เพื่อสกัดกั้นมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าดังกล่าวสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินหรือทุนเพื่อใช้ในการกระท้าผิดได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การท้าให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท้าลายล้างสูง ตามที่ส้านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
ส้านักงานอัยการสูงสุด และส้านักงานศาลยุติธรรม ในประเด็นเกี่ยวกับร่างมาตรา ๓ บทนิยามค้าว่า “อาวุธที่มีอ้านาจท้าลายล้างสูง” 
ร่างมาตรา ๔ การประกาศรายช่ือบุคคลที่ถูกก้าหนดอันเนื่องมาจากเป็นผู้กระท้าการอันเกี่ยวข้องกับการกระท้าให้แพร่กระจาย     
ซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพท้าลายล้างสูง ร่างมาตรา ๕ การพิจารณาก้าหนดรายช่ือที่มีพฤติการณ์อันเกี่ยวข้องกับการท้าให้แพร่กระจาย 
ร่างมาตรา ๖ การก้าหนดหน้าที่ให้บุคคลผู้ถูกก้าหนด ผู้มีหน้าท่ีรายงานหรือบุคคลที่ถูกครอบครองทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษตามร่างมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ รวมทั้งร่างมาตรา ๑๑ วรรคท้าย อัตราโทษ และร่างมาตรา ๑๕ 
ก้าหนดให้ความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ เป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
                ๒. ให้พิจารณาด้วยว่าจะตราเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่หรือแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึง่ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

และฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีอากร หรือฉ้อโกงภาษีอากร ให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส้านักงาน ปปง.) เกี่ยวกับ    
การก้าหนดให้ส้านักงาน ปปง. จัดส่งบรรดาข้อมูลซึ่งได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่กรมสรรพากร นั้น 
ควรระบุแนวทางการปฏิบัติไว้ในระเบียบที่อธิบดีและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกันก้าหนด       
ให้ชัดเจนว่า “เฉพาะข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท้าความผิดซึ่งอธิบดีเห็นควรให้ด้าเนินการเท่านั้น” ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 
 

 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการทหาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมจัดท้าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย   
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
of the Russian Federation on Military Cooperation) โดยร่างความตกลงฯ มีขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน
มุมมองและข่าวสารในประเด็นท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและด้านการทหารในการเสริมสรา้ง
ความไว้เนื้อเช่ือใจและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการฝึกร่วม การศึกษาทางทหาร การแพทย์ทหาร การแผนที่ทหาร อุทกศาสตร์ และการกีฬาและวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ ความร่วมมือในการค้นหาและกู้ภัยในทะเล ความร่วมมือ
ด้านการต่อต้านการกระท้าอันเป็นโจรสลัด และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ท่ีคู่ภาคีเห็นพ้องร่วมกัน 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือ
มอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง 
กลาโหมด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก    
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐกาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทย
ในต่างประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง และหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าพบและหารือข้อราชการกับ H.E. Dr. IssaSaad Al-Jafali     
Al-Nuaimi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการบริหาร แรงงานและกิจการสังคม รัฐกาตาร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ
ในการรับ-ส่งแรงงานไทยไปท้างานที่รัฐกาตาร์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ โดยกาตาร์
แจ้งว่ามีความต้องการจ้างแรงงานไทยจ้านวนมาก โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลก    
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในเบื้องต้นได้อนุมัติการจ้างแรงงานไทยแล้วจ้านวน ๒๙,๓๙๒ คน 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้พบนายจ้างเพื่อรับทราบข้อมูลโอกาสแนวโน้มการจ้างแรงงานไทย
ของบริษัทฯ และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย รวม ๔ แห่ง ได้แก่ บริษัท Wen Qatar บริษัท AM Shipyard Abu Dhabi บริษัท CROWN Emirates 
และกิจการสปาร้าน The Orchid Wellness โรงแรม Yassat Gloria โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แจ้งให้นายจ้าง     
ทราบถึงนโยบายของกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของแรงงานไทยในด้านความสามารถ ประสบการณ์      
ความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์และจริงใจ รวมทั้งแจ้งให้คนงานทราบนโยบายของรัฐบาลในการหางานให้คนไทย ทั้งงานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงบวกของแรงงานไทย 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  
เร่ือง  รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๐ (CSW 60) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๐ (CSW 60) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. หัวข้อหลักของการประชุม CSW สมัยที่ ๖๐ คือ การส่งเสริมศักยภาพสตรีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Women’s 
empowerment and its link to sustainable development) และหัวข้อรอง ได้แก่ การขจัดและป้องกันความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นบทสรุปจากการประชุม CSW สมัยที่ ๕๗ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจหลักของกรมกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงเป็นล้าดับแรก
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) ซึ่งสาระส้าคัญของถ้อยแถลงได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาสตรีและการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ความห่วงใยต่อปัญหาของสตรีและเด็กและความจ้าเป็นซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น
และเจตนารมณ์ทางการเมือง นโยบายและการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ การ ส่งเสริม    
การมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น้าของสตรีในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเน้นย้้าถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีว่า ความเสมอภาค
ระหว่างเพศไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสตรี แต่เป็นเรื่องที่บุรุษต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สงบสุข 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พบปะหารือกับนาง ฟาม ทิเจวี่ ยน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายเอมมานูเอล คาร์ปารัส 
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แสดงความช่ืนชม
และขอบคุณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Women Entrepreneurs forum ครั้งที่ ๒ ในวันท่ี ๔-๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีการมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของไทย และสนใจกฎหมายรับรองสิทธิคนข้ามเพศและส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ได้พบปะกลุ่มหญิงไทยในนครนิวยอร์ก เพื่อรับฟังปัญหาในการด้าเนินชีวิตในสหรัฐอเมริกา และความต้องการต่าง ๆ      
ที่ประสงค์ให้ภาครัฐช่วยเหลือ รวมทั้งศึกษาดูงานการดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ณ กรมสวัสดิการเด็กประจ้านครนิว ยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการเยือนประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรี

ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การเยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธาน
กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในงาน “10th Regional Congress on Search 
for SEAMEO Young Scientists (SSYS 2016)” ณ SEAMEO Hall ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
ซีมีโอ : ศูนย์ซีมีโอเรคแซม เมืองปีนัง รวมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้แทนนักเรียนทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศ
เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยเช่ือมั่นว่าศูนย์ซีมีโอเรคแซมจะสามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของภูมิภาคในการประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมซึ่งมีความส้าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

                  ๒. การเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือ
ข้อราชการกับ Mr. Ng Chee Meng, Acting Minister for Education (Schools) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ 
เกี่ยวกับการพัฒนาประเด็นส้าคัญด้านการศึกษา ๗ ประเด็นที่ได้รับการเห็นพ้องจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาเชิงยุทธศาสตร์          



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ว่าจะเป็นจุดเน้นในการพัฒนาวาระการศึกษาในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า (๒๕๕๘-๒๕๗๘) การด้าเนินความร่วมมือโครงการโรงเรียนเครือข่าย (Partner School Project) ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียน      
ที่เป็นสมาชิกของทั้งสองฝ่าย รวม ๒๐ แห่ง และก้าลังจะขยายเป็น ๓๐ แห่ง การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน            
เพื่อยกระดับการศึกษาสายอาชีวะของไทยและส่งเสริมก้าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ (อาชีวศึกษา) กับสายสามัญศึกษา จากเดิม ๓๐ : ๗๐ เป็น ๕๐ : ๕๐ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ซึ่งปัจจุบันเป็นภาษาในการท้างานของประชาคมอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) พ.ศ. .... 

             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-
ห้วยทราย) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งข้ามแม่น้้าโขงต่อจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๓๕๖ ทางสายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้้าโขงที่เชียงของ ตอนทางเข้าสะพานข้ามแม่น้้าโขงที่เชียงของ เป็นสะพานที่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการเยือนประเทศเวียดนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์  เมษินทรีย์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการเยือนประเทศเวียดนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี ๒ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ และ
การประชุมคณะท้างานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (คณะท้างานประชารัฐ) ที่เห็นชอบประเทศเวียดนาม
เป็นประเทศเป้าหมายแรกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
การลงทุนของไทยในเวียดนาม ซึ่งจากการเดินทางครั้งนี้ ได้เห็นว่า 
             ๑. ประเทศเวียดนามมีการเติบโตของเมืองอย่างมาก (urbanization) ผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง
อย่างต่อเนื่อง และได้รับการยืนยันว่าสินค้าไทยได้รับการตอบรับที่ดีมากในเวียดนาม เนื่องจากคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ความนิยมสูงในสินค้าไทยท้าให้เกิดปัญหาการปลอมแปลงสินค้าตามมา ซึ่งจะต้องด้าเนินการแก้ไขร่วมกับฝ่ายเวียดนาม
ต่อไป 

                 ๒. สินค้าและธุรกิจบริการของไทยยังมีโอกาสขยายตัวอีกมากในเวียดนาม จึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการส่งเสริมสินค้าไทย
ให้สามารถกระจายสู่จังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่เข้าสู่ตลาดเวียดนามโดยใช้แนวทาง 
พี่ช่วยน้อง โดยผู้ประกอบการที่เข้าตลาดเวียดนามมาก่อน ที่มีประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ ให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาช้ีแนะให้แก่
ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเวียดนามผ่านศูนย์เวียดนามศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล

แห่งสหราชอาณาจักร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดท้าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผล
การศึกษา การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย การเสริมสร้างความร่วมมือในขอบข่ายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเชิงลึกแก่แรงงาน
ในหน่วยงานหลักของไทยท่ีท้างานในสายอาชีพและเทคนิค 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การลงนามความตกลงปารีส 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส (High-level signature ceremony of 
the Paris Agreement) ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ส้านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยสาระส้าคัญของ
ความตกลงฯ ครอบคลุมการด้าเนินงานเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศก้าลังพัฒนา 
และกรอบการรายงานข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสในการด้าเนินงานและการสนับสนุนการด้าเนินงานแก่ประเทศก้าลังพัฒนา 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอ้านาจลงนามในพิธีลงนาม
ระดับสูงความตกลงปารีส 
                    ๑.๓ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส และจัดส่ง note verbale เพื่อยืนยัน
การเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยระบุช่ือและต้าแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหนังสือ
มอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ต่อฝ่ายสนธิสัญญา ส้านักกฎหมายแห่งสหประชาชาติ (Treaty Section, United Nations Office 
of Legal Affairs) โดยด่วนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์และบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ    
ภาคประชาสังคมทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่ต้องมีส่วนร่วมด้าเนินการตามความตกลงฯ 
มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ของประเทศไทยให้บรรลุผลตามเจตจ้านงของ
ประเทศต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี ๒๐๒๐ และ ๒๐๓๐ ตามล้าดับ รวมถึงมาตรการ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลไกระหว่างประเทศท้ังด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค
วิชาการ (การถ่ายทอดเทคโนโลยี) และทางการเงิน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate 
Fund) ตลอดจนเห็นควรเสนอความตกลงฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การลงนามความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity-Building  Activities under the ITU 

Academy's Centres of Excellence 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างความตกลง Cooperation Agreement for the Joint Capacity-Building Activities under 
the ITU Academy's Centres of Excellence ซึง่เป็นเอกสารที่ก้าหนดแนวทางและวิธีการในการด้าเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม และ
บทบาทหน้าที่ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และหน่วยงานเจ้าภาพ  
ผู้จัดตั้งศูนย์อบรมแต่ละสาขา และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของส้านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดฝึกอบรมตามข้อตกลงฯ ในส่วนที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบ ให้จัดท้าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งความเห็น    
ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้น้าข้อเสนอแนะของส้านักงานอัยการสูงสุดที่เห็นว่า       
ร่างความตกลงฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ซึ่งจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลงนามในความตกลงฯ ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในวาระที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็น

ประธานกลุ่ม ๗๗ และจีน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการของการใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น เพื่อสนับสนุน
การด้าเนินงานในวาระที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ และจีน ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การด้าเนินงานในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) ในวงเงิน ๒๑,๑๕๖,๒๐๐ บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ จ้านวน ๑๓,๒๐๖,๒๐๐ บาท 
และค่าใช้จ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส้านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อ      
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้ด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วน   
โดยค้านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส้าคัญ รวมทั้งขอท้าความตกลง
รายละเอียดกับส้านักงบประมาณ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมระดับผู้น าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ คร้ังที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๙     

ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมระดับผู้น้าว่าด้วยความมั่นคง     
ทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมดังกล่าว   
มีสาระส้าคัญและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์การประชุมระดับผู้น้าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ และแผนปฏิบัติการ 
๕ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสหประชาชาติ (๒) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (๓) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์การต้ารวจสากล (๔) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความริเริ่มระดับโลก 
เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และ (๕) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ขยาย
อาวุธและวัสดุที่มีอานุภาพท้าลายล้างสูง 
                    ๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ได้แก่ เสริมสร้าง   
ขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความตร ะหนักรู้แก่
สาธารณชนเพื่อลดความเสี่ยงจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความประมาท รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
ในสถานประกอบการ 
                    ๑.๓ ประเทศไทยได้รับรางวัล Nuclear Industry Summit Award ในฐานะที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือ    
ในการก้าจัดแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ 
                    ๑.๔ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่้าเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ภาคเอกชนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในประชาคมอาเซียน 
                    ๑.๕ นายกรัฐมนตรีตอบรับค้าเชิญนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมและเป็นองค์ปาฐกในการประชุม
สุดยอดความมั่นคงเอเชีย หรือ Shangri-La Dialogue ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

                    ๑.๖ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่สอง อิบน์ อัล-ฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์
จอร์แดน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร นอกจากนี้ พระองค์ได้ตรัสขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท้าฝนหลวงอย่างดียิ่งด้วย 
                    ๑.๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
แห่งสาธารณรัฐตุรกีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกลาโหม ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส้านักข่าวกรองแห่งชาติ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อด้าเนินการความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านการก่อการร้าย และด้านข่าวกับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' Meeting : AFMM) คร้ังท่ี ๒๐ 

และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' 
and  Central Bank Governors' Meeting  : AFMGM) คร้ังท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังอาเซียนและการประชุมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน 
๒๕๕๙ สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting : AFMM) ครั้งที่ ๒๐ 
เป็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอาเซียน และรายงานความคืบหน้าของโครงการภายใต้ 
AFMM และ AEC Blueprint รวมทั้งหารือถึงการเตรียมการจัดงานสัมมนานักลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 
ASEAN Finance Ministers’ Investors Seminar (AFMIS) ครั้งที่ ๑๑ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ กรุงจาการ์ตา 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ 
and Central Bank Governors’ Meeting : AFMGM) ครั้งท่ี ๒ เป็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน 
และประเด็นส้าคัญที่ประเทศอาเซียนควรเร่งรัดด้าเนินการ รวมทั้งมีมติเห็นชอบความคืบหน้าโครงการที่ส้าคัญ เช่น การจัดตั้ง ASEAN 
Insurance Forum และรับรองแผนการด้าเนินงานด้านการเงินการคลัง (Strategic Action Plan) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ 
                ๓. การหารือกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป ในประเด็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียน การอ้านวยความสะดวก
ทางการค้า และความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 
                ๔. การหารือกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และการเข้าถึง
บริการทางการเงินและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังที่ ๒ (2nd ASEAN Conference on 

Biodiversity) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งท่ี ๒ (2nd ASEAN Conference on Biodiversity) ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยผลลัพธ์   
ที่ส้าคัญของการประชุมฯ มีดังนี้ 
                ๑. การด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเป้าหมายไอจิ (Strategic Plan 
for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิ่มความพยายามในการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ให้บรรลุผลส้าเร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยเฉพาะการส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นกระแสสังคมในปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ โดยเฉพาะ
สัตว์ป่า และการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

                ๒. การด้าเนินงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ ให้ด้าเนินการ
เสริมสร้างความรู้และความตระหนักของสาธารณชนในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง การเช่ือมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ากับนโยบายของประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดการพื้นที่ท่ีมีความส้าคัญทางระบบนิเวศและพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงร่วมกัน และบูรณาการโครงการริเริ่มด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
                ๓. การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ เนื่องจากกฎระเบียบและกลไกที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้าเนินการอย่างจริงจังในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยรวบรวมและบันทึกความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี   
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผนวกข้อก้าหนดด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์เข้าในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
                ๔. ธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจส่งเสริมการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็น “ต้นทุนทางธรรมชาติ” (natural capital) โดยให้ภาคธุรกิจของอาเซียนด้าเนินธุรกิจในทิศทาง  
ที่เน้นการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมถึงการด้าเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                ๕. สุขภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนด้าเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา 
ความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารพืชสมุนไพร      
ยาแผนโบราณ รวมถึงโรคที่ติดเช้ือจากสัตว์สู่คนและเช้ือดื้อยา จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศ และจัดท้ากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge : ZHC) ของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge : ZHC) โดยร่วมมือ
กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 
อย่างใกล้ชิด โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยเป้าหมาย ๕ ประการ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ การเข้าถึงอาหารได้ร้อยละ ๑๐๐ ตลอดทั้งป ี
เป้าหมายที่ ๒ การหยุดภาวะแคระแกร็นในเด็กอายุต่้ากว่า ๒ ปี เป้าหมายที่ ๓ ระบบอาหารทั้งหมดมีความยั่งยืน เป้าหมายที่ ๔ 
ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ และเป้าหมายที่ ๕ การลดจ้านวนการสูญเสียอาหารให้เป็นศูนย์ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด้าเนินงาน โดยให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเพื่อขจัดความหิวโหยและการขาดแคลนอาหารให้บรรลุเป้าหมายภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
                    ๑.๓ มอบหมายส้านักงบประมาณสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินการตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ส้านักงบประมาณ เกี่ยวกับการพิจารณาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเพื่อให้
แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับบริบทของไทยและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ การน้าประเด็นภาวะโภชนาการล้นเกินหรือโรคอ้วน
ในเด็กเข้าเป็นประเด็นพิจารณาเสริม ในเป้าหมายที่ ๕ : การลดจ้านวนการสูญเสียอาหารให้เป็นศูนย์ และในกรอบแนวทางการด้าเนินงาน
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกภายใต้เป้าหมายหลัก ในข้อที่ ๕ : การลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารต้องให้เหลือศูนย์ การน้ากรณี
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการของประเทศอื่น ๆ ท่ีได้เข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือของ FAO มาประกอบการพิจารณาด้วย การจัดท้า
แผนปฏิบัติการในระดับประเทศ โดยประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านและ
ครบถ้วน ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าว ยังมิได้มีการจัดท้าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีจึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
เกี่ยวกบัการเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ส่วนการพิจารณา
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการนั้นเป็นอ้านาจของรัฐมนตรี    
ที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ส้าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการด้าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการฯ เห็นควร
จัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในระดับประเทศ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
(ASEAN Foreign Ministers’ Retreat-AMM Retreat) ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม สรุปสาระส้าคัญได้ 
ดังนี ้
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นส้าคัญของการสร้าง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ซึ่งที่ประชุมได้ให้
ความไว้วางใจและมอบหมายให้ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-สหประชาชาติว่าด้วยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
โดยค้านึงถึงจุดแข็งของไทยที่เป็นที่ตั้งของส้านักงานสหประชาชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะ UN Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific (ESCAP) 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ
ของกัมพูชา และ สปป.ลาว โดยมีประเด็นหารือท่ีส้าคัญ คือ กัมพูชาขอรับการสนับสนุนจากไทยในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council-ECOSOC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๙ ของ
กัมพูชา และขอให้ช่วยหาเสียงในกลุ่ม ๗๗ ที่ไทยเป็นประธาน ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญกัมพูชา
เข้าร่วมการประชุม G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy : An Approach to Implementing Sustainable 
Development Goals ระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกที่ไทยจัดเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วน สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณไทยที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของ สปป.ลาว อย่างแข็งขันเสมอมาตั้งแต่การประชุม
สุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้น้าความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device 
Directive) เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยความตกลงฯ เป็นการก้าหนดกรอบกฎหมายในการควบคุมก้ากับดูแลเครื่องมือแพทย์
ของประเทศสมาชิกอาเซียน มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเครื่องมือแพทย์ เช่น ค้าจ้ากัดความและขอบเขต
ของเครื่องมือแพทย์ หลักการที่จ้าเป็นเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะในการใช้งานของเครื่องมือแพทย์  การจ้าแนกประเภท
เครื่องมือแพทย์ การประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือแพทย์ การขึ้นทะเบียนและการวางตลาดเครื่องมือแพทย์ เอกสารวิชาการ
ของเครื่องมือแพทย์ การอ้างอิงมาตรฐาน ฉลาก ระบบเฝ้าระวัง เป็นต้น โดยให้ส่งความตกลงฯ ให้คณะกรรมการประสานงาน    
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการจัดท้าสัตยาบันสารแจ้งต่อส้านักเลขาธิการอาเซียนเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบความตกลงดงักล่าวและร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข
ได้แจ้งความพร้อมในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงในเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
             ๑. ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยพิธีสารฯ    
มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดกลไกเพื่อท้าให้การคุ้มครองสิทธิของคนพิการสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการ       
ที่คนพิการหรือองค์กรคนพิการสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและสามารถเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการได้โดยตรง ซึ่งการไต่สวนกระท้าโดยลับ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายด้าเนินการจัดท้าภาคยานุวัติสารดังกล่าวต่อไป 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบหลักการการลงนามต่อสนธิสัญญามาร์ราเคชเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว

ส าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อพิมพ์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคชเพื่ออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว
ส้าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works 
for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled : MVT)  
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควร
ศึกษากฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาฯ 
ก่อนการด้าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีต่อไป และในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีในสนธิสัญญาฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงได้ต่อสาธารณชน กรณี
จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗      
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. หากจะมีการยื่นภาคยานุวัติสารอันเป็นขั้นตอนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันตามสนธิสัญญาฯ เมื่อใด ให้กระทรวงพาณิชย์
น้าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การด าเนินงานรองรับการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ า จากคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงให้แก่

ประเทศสมาชิก (Core River Basin Management Functions Decentralization) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการ “การด้าเนินงานรองรับการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มน้้า          
จากคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขงให้แก่ประเทศสมาชิก (Core River Basin Management Functions Decentralization)” 
                    ๑.๒ มอบหมายคณะกรรมการแม่น้้าโขงแห่งชาติไทยท้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดการด้าเนินงานรองรับ    
การถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มน้้าจากคณะกรรมาธิการแม่น้้าโขงให้แก่ประเทศสมาชิก (Core River Basin 
Management Functions  Decentralization) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
                    ๑.๓ มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้้า ในฐานะส้านักเลขาธิการ
คณะกรรมการแม่น้้าโขงแห่งชาติไทย เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน
ของส่วนราชการที่รับผิดชอบด้าเนินกิจกรรม และการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการ ให้มีการจัดสรรตามภารกิจและอ้านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส้านักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณ เห็นควรใหม้ีการจัดสรรตามภารกิจและอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดท้าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบในการปิดบัญชี "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว    

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้ปิดบัญชี “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) สาขาท้าเนียบรัฐบาล เลขท่ีบัญชี 
๐๖๗-๐-๑๐๓๓๐-๖ ตามที่ส้านักนายกรัฐมนตรี (ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี) เสนอ 
                ๒. ให้ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางในการส่งมอบเงินบริจาคในบัญชี “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” จ้านวน ๒๓๒,๒๕๖,๖๐๐.๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย 
ณ วันปิดบัญชี ให้กับสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ าบาตรเกาหลีเหนือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบรับรองการด้าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๒๗๐ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับมาตรการคว่้าบาตรเกาหลีเหนือ มีสาระส้าคัญประกอบด้วย การคว่้าบาตรทางอาวุธ 
การอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทาง การป้องกันเครือข่ายการแพร่ขยายอาวุธ การสกัดกั้นและการขนส่ง มาตรการรายสิ่งของ (โดยห้าม
รัฐสมาชิกถ่ายโอนสิ่งของใด ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ ๒ ทาง) มาตรการรายสาขา (โดยห้ามการส่งออกจากเกาหลีเหนือในส่วนของ
สินค้าประเภทแร่ธาตุบางชนิด) มาตรการทางการเงินและการธนาคาร สินค้าฟุ่มเฟือย (เพิ่มเติมรายการสินค้าฟุ่มเฟือยที่ห้ามถ่ายโอน   
ไปยังเกาหลีเหนือ) และการด้าเนินการตามมาตรการคว่้าบาตร 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ ส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) สมาคมธนาคารไทย และส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรายช่ือล่าสุด พร้อมทั้งแจ้งการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง     
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป นอกจากนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้น้าคณะนักลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมและพลังงานของประเทศไทยไปหารือร่วมกับรัฐมนตรีโรงแรมและการท่องเที่ยว (นายอู เท อ่อง) 
และคณะนักธุรกิจจากสมาคมท่องเที่ยวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของ
ภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-ไทย (CLMVT) ในระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
ระนอง และเกาะสอง-เมืองมะริด-กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. แนวทางการพัฒนาร่วม ประกอบด้วย (๑) ด้านการตลาด เช่น การส่งเสริมเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล (๒) ด้านการบริหารบุคคล เช่น จัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ในขณะปฏิบัติงาน (On-the-job Training : OJT) (๓) ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว สนับสนุนให้ส้านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ  
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ศึกษาและจัดท้าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะมะริด (๔) ด้านการลงทุน 
สนับสนุนให้ฝ่ายไทยลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการลงทุนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล 
และ (๕) ด้านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและจุดผ่านแดน โดยเมียนมาขอให้ไทยเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม 
                ๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายสาขา สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and 
Wellness Tourism) เช่น การผลักดันโครงการจัดสร้างศูนย์ธาราบ้าบัดแบบครบวงจร ณ จังหวัดระนอง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ณ ซันนีแลนด์ เมืองแรนโช มิราจ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยผู้น้าอาเซียนและสหรัฐฯ ได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ 
หรือ "ปฏิญญาซันนีแลนด์" ซึ่งย้้าหลักการพื้นฐานในการด้าเนินความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าผลการประชุมดังกล่าวไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การให้ความส้าคัญกับความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความยากจนและการลดช่องว่างด้านการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

                     ๑.๒ ด้านการเมืองและความมั่นคง เช่น การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การก่อการร้าย
และแนวคิดสุดโต่งรุนแรง การแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสร้างสรรค์โดยสันติวิธีโดยพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ปัญหา   
ที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี 
                    ๑.๓ ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความมั่นคงด้านสุขภาพ การค้ามนุษย์และการโยกย้ ายถิ่นฐาน  
แบบไม่ปกติ โดยเน้นย้้าหลักการการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ปัญหา      
การขาดแคลนน้้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกษตรและราคาสินค้าเกษตร การเน้นย้้าถึงความส้าคัญของการปฏิบัติตามความตกลง
ปารีส และการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ และสนับสนุนการใช้พลังงานใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นการก่อการร้าย   
และแนวคิดสุดโต่งรุนแรง ในการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการชายแดนที่มีการบูรณาการการท้างานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นคาบสมุทรเกาหลี ในระยะต่อไปควรมีการบูรณาการด้านกฎหมาย 
และการท้างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยในการด้าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง 
และประเด็นการค้ามนุษย์ ควรค้านึงถึงการรักษาความมั่นคงควบคู่กับการดูแลสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้โยกย้ายถิ่นฐานทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมและสมดุล ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการในระยะต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (Road Show) โครงการนิคมอุตสาหกรรม

ยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการเดินทางไปราชการในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน 
(Road Show) โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา ณ นครชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้มีการจัดสัมมนา
ส่งเสริมการลงทุน การลงนามในบันทึกความเข้าใจ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสถาบันยางพารามณฑลซานตง โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา การจัดท้าหนังสือแสดงเจตจ้านงในการขยายการลงทุน 
ระยะที่ ๓ ของบริษัท Linglong International Tire Co., Ltd. ในนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลดีต่อการชักจูงการลงทุน และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการจีน โดยได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางพาราของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้นด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ระหว่างวันที่ 

๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมรายงานสรุปผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อประชุมหารือข้อราชการและศึกษาดูงาน
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้าเนินงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการด้าเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมร่วมกันของทั้งสองประเทศ    
มีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ไทยและเวียดนามได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ โดยได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม 
ไปสู่ความเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" ผ่านการขยายความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท้างาน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาข้อกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่ างยั่งยืนและ   
เป็นรูปธรรม 
                ๒. ไทยและเวียดนามเห็นชอบในแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี ๒๕๕๙ (Work Plan for 2016) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือระหว่างกันตามข้อตกลงของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมเวียดนามและ
กระทรวงยุติธรรมไทย ซึ่งได้มีการลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม
ในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางกฎหมายที่ทั้งสองประเทศได้ให้ความส้าคัญ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เอกสารทางกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศ 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                ๓. เวียดนามได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การสืบพยานข้ามประเทศ การส่งผู้ร้าย   
ข้ามแดน และการค้าเด็กข้ามชาติ เป็นต้น รวมทั้งได้แสดงความสนใจที่จะให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและนักวิจัยจากเวียดนาม
เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด้าเนินงานจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทย 
                ๔. กระทรวงยุติธรรมเวียดนามอยู่ระหว่างเสนอรัฐสภาเพื่อปฏิรูปงานด้านกฎหมาย โดยปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ได้ก้าหนด   
ให้ในการด้าเนินคดีอาญาต้องมีทนายความเข้าร่วมด้วย และในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้ริเริ่มให้มีการจัดท้าความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีการร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมไทยและเนติบัณฑิตยสภา   
ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                ๕. กระทรวงยุติธรรมไทย (กรมบังคับคดี) ได้มีการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Cooperation) 
โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ จะมีการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านล้มละลายระหว่างประเทศอาเซียนบวกสามร่วมกับหน่วยงานระดับโลกอื่น 
ได้แก่ World Bank และ UNCITRAL โดยประสงค์จะให้กระทรวงยุติธรรมเวียดนามเข้าร่วมด้วย 
                ๖. เวียดนามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคต ซึ่งไทยได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของเวียดนาม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงมีการจัดการสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน ส้าหรับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร มีความจ้าเป็น  
ต้องหารือในรายละเอียดก่อนการด้าเนินการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลง

ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลง    
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ 
โดยร่างพิธีสารฯ มีสาระส้าคัญเป็นการขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก โดยลดหรือยกเลิกข้อจ้ากัด     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามกรอบองค์การการค้าโลก และประเทศสมาชิก           
จะให้สิทธิประโยชน์ตามตารางข้อผูกพันแก่ประเทศสมาชิกอื่น ตามหลักการให้การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง 
(Most-Favored Nation Treatment : MFN) รวมถึงการด้าเนินการภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารของอาเซียน 
(ASEAN Banking Integration Framework : ABIF) ที่ระบุให้ประเทศสมาชิกตั้งแต่สองประเทศหรือมากกว่านั้นอาจด้าเนินการ
เจรจาและตกลงเปิดเสรีสาขาการธนาคารของประเทศตน โดยแต่ละประเทศสมาชิกที่เ ข้าร่วมการเจรจาอาจสรุปผลการเจรจา      
ณ เวลาใดก็ได้ ส่วนตารางข้อผูกพันฯ มีสาระส้าคัญเป็นการปรับปรุงตารางข้อผูกพันในสาขาย่อยประกันชีวิต (Life Insurance) 
และประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) ในส่วนของข้อจ้ากัดการเข้าสู่ตลาด เฉพาะใน Mode 3 (การเข้าสู่ตลาดในรูปแบบ    
การจัดตั้งธุรกิจ) โดยได้ปรับปรุงข้อผูกพันในเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและเรื่องสัดส่วนกรรมการที่ไม่มีสัญชาติไทยให้เท่ากับ
กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมี    
การแก้ไขถ้อยค้าท่ีมิใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการคลังด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการออกหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 
                ๔. ในช้ันการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๗ ให้กระทรวงการคลัง
เสนอพิธีสารดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
                ๕. ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการจัดท้าสัตยาบันสารของพิธีสารฯ และส่งมอบให้ส้านักเลขาธิการอาเซียน 
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบพิธีสารฯ แล้ว 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริจาคเงินเพ่ิมทุนของไทยในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ (Asian Development Fund 12) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมการบริจาคเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ (Asian Development Fund 12) 
หรือกองทุน ADF 12 เพื่อรักษาจุดยืนของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการมีบทบาทเป็นประเทศผู้น้าในการให้
ความช่วยเหลือประเทศท่ียากจน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้บริจาคเงินตามสัดส่วนเดิมของประเทศไทยที่ได้บริจาคไว้เดิมในกองทุน ADF 11 ที่อัตราร้อยละ 
๐.๐๘๓๕ คิดเป็นจ้านวนเงิน ๒.๕๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น ๙๑,๙๑๑,๓๐๒ บาท 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงบประมาณที่เห็นควรจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีส้าหรับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามความจ้าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ         

ในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คร้ังท่ี ๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia : CICA) 
ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในเอเชียผ่านการเสวนาระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ” (Promoting Peace, Security, Stability and Sustainable Development in 
Asia through Dialogue among Civilizations) โดยสาระส้าคัญของร่างปฏิญญาฯ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม     
ของประเทศสมาชิก CICA ที่จะร่วมมือกันเสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกันในการเผชิญกับปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ     
ผ่านกรอบความร่วมมือทั้ง ๕ มิติ ได้แก่ การเมืองและการทหาร เศรษฐกิจ ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ สิ่งแวดล้อม 
และมนุษย์ โดยให้ความส้าคัญของการส่งเสริมการเสวนาระหว่างวัฒนธรรม ศาสนาและอารยธรรมต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจและ
สันติภาพ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับร่างปฏิญญาฯ 
วรรคที่ ๒๕ ควรให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน วรรคที่ ๓๑ ควรให้ความส้าคัญต่อการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนอย่างต่อเนื่องภายหลังการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ วรรคที่ ๓๙ ควรหยิบยกให้เห็นความส้าคัญต่อ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งลดความยากจน ต่อต้านความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความไม่แน่นอน 
และวรรคที่ ๔๓ ควรหยิบยกให้เห็นว่าการให้ความส้าคัญของประธาน CICA ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อการเข้ามีส่วนร่วม
ของกลุ่มเยาวชน สภาธุรกิจ และมาตรการสร้างความเช่ือมั่นต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างการเข้ามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและช่วย
ลดความเหลื่อมล้้าระหว่างกัน ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มประเด็นที่น่าสนใจและจะเป็ นประโยชน์          
ต่อการประชุมในครั้งนี้ เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication Technology) 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์และเลขาธิการอาเซียนส าหรับโครงการ 

Annual Diplomatic Training for Diplomats from ASEAN Member States and ASEAN Secretariat Officers 
2016–2019  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงเลขาธิการอาเซียน และ
ร่างหนังสือตอบของเลขาธิการอาเซียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (รวม ๒ ฉบับ) ส้าหรับโครงการ 
Annual Diplomatic Training for Diplomats from ASEAN Member States and ASEAN Secretariat Officers 2016-2019 
โดยหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ฯ ระบุถึงข้อตกลงของการด้าเนินโครงการฯ ซึ่งทั้งสองฝ่าย
จะร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและจัดการฝึกอบรมให้แก่นักการทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ
เจ้าหน้าที่ส้านักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวระดับภูมิภาค โดยเน้นเรื่อง
วิวัฒนาการการรวมตัวในระดับภูมิภาค การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี การเช่ือมโยงและความร่วมมือทางวัฒนธรรม ส้าหรับหนังสือตอบ
ของเลขาธิการอาเซียนฯ มีสาระส้าคัญเป็นการยอมรับข้อตกลงตามที่ระบุในหนังสือของฝ่ายเนเธอร์แลนด์ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบเลขาธิการอาเซียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ส้าหรับโครงการฯ ดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันเพ่ือการจัดหาอุปกรณ์โดยกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน     

แห่งออสเตรเลียให้แก่กรมศุลกากร 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันเพื่อการจัดหาอุปกรณ์โดยกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์
พรมแดนแห่งออสเตรเลียให้แก่กรมศุลกากร (Letter of Mutual Understanding for the Provision of Certain Equipment by 
the Department of Immigration and Border Protection to the Thai Customs Department) โดยร่างเอกสารความเข้าใจฯ 
ระบุให้กระทรวงการเข้าเมืองฯ เป็นผู้จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์กระเป๋าแบบสายพาน ยี่ห้อ Smith Detection รุ่น HI-SCAN 7555i และ
อุปกรณ์พ่วงที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบให้แก่กรมศุลกากร โดยกระทรวงการเข้าเมืองฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และ
กรมศุลกากรมีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวต่อไปในกรณีหลังจากครบก้าหนดระยะเวลา     
๓ ปี 
                    ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างเอกสารว่าด้วยความเข้าใจฯ 
ดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงบประมาณเกี่ยวกับกรณีหากมีการพิจารณาใช้อุปกรณ์ดังกล่าว      
ต่อหลังจากระยะเวลาสามปีแรกแล้ว ก็จะมีภาระค่าบ้ารุงรักษาเกิดขึ้น กรมศุลกากรควรค้านึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า       
ที่จะด้าเนินการ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือป้องกัน 

ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตร    
แห่งสหประชาชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีตามความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัด   
การท้าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations : FAO) ซึ่งการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือท่ีส้าคัญในการแก้ไขปัญหา
การท้าประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย โดยความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าการประมง     
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมโดยการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเจ้าของท่าอย่างมีประสิทธิภาพอันจะน้าไปสู่
การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
                    ๑.๒ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด้าเนินการภาคยานุวัติความตกลงฉบับนี้ 
                    ๑.๓ มอบหมายกรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Contact point) ในการประสานการปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๖ ของความตกลงฉบับน้ี 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรบูรณาการแผนและกระบวนการท้างาน รวมทั้งก้าหนดและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในรายละเอียด 
ให้มีความคล่องตัวและมีระยะเวลาด้าเนินการในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การด้าเนินการตามพันธกรณีตามความตกลง
ดังกล่าวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการขนถ่ายสินค้าและการใช้บริการของท่าเรือเพื่อด้าเนินธุรกิจประมงและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติให้ภาคเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างท่ัวถึงก่อนด้าเนินการ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  
เร่ือง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่และภาพรวมของปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะสังคมไทย
ไตรมาสที่สี่และภาพรวมของปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญในเชิงบวกทั้งในด้านการจ้างงานโดยรวม รายได้และ
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น คนไทยลดการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ดี ยังมีความเคลื่อนไหว   
ทางสังคมที่ต้องติดตาม เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการจ้างงานภาคเกษตรกรรมยังลดลงเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้น อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน
และการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์ความรุนแรงของเด็กและสตรี การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุม้ครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งความจ าเป็นในการเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานและเร่งผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบกรอบการด าเนินโครงการบ้านประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) ซึ่งมีกรอบ
การด าเนินโครงการในหลักการเดียวกับโครงการบ้านประชารัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙       
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวและหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนท่ีไม่เคยมีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยมาก่อนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนท่ีดินราชพัสดุ โดยให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ แบ่งเป็นสินเช่ือเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) 
และสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) และเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสนอขอปรับถ้อยค าในวัตถุประสงค์
ของโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในข้อ ๒.๑.๑.๑ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๑๔/๖๕๗๔ ลงวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ จาก “เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราวและหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยมาก่อนมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง” เป็น “เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการช่ัวคราว
และหรือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ีไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย หากมีจ านวน
ความต้องการเกินกว่าอุปทาน อาจพิจารณากลุ่มสูงอายุและกลุ่มที่เพิ่งเริ่มท างานเป็นกลุ่มที่มีล าดับความส าคัญสูง ส่วนการส ารวจ
ที่ดินราชพัสดุที่ยังมิได้น ามาใช้ประโยชน์และมีศักยภาพในการพัฒนา ทั้งที่เป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย 
และการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ และการให้ ธอส. และธนาคารออมสินพิจารณาการปล่อยสินเช่ืออย่างรอบคอบเพื่อป้องกัน     
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งธนาคารทั้งสองแห่งควรมี
กระบวนการพิจารณาคัดกรองการให้สินเช่ือที่ระมัดระวังเป็นพิเศษ ส าหรับการให้สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) แบบผ่อนปรน
หลักเกณฑ์ Debt Service Ratio (DSR) และ Debt to Income Ratio (DTI) โดยให้ค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้และ
ความสามารถในการใช้จ่ายประจ าวัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากการด าเนินโครงการฯ เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กรมธนารักษ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
                ๓. เห็นชอบให้ ธอส. และธนาคารออมสินแยกบัญชีมาตรการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) เป็นโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) และไม่นับรวมหนี้ NPLs ที่เกิดจากการด าเนินโครงการฯ เป็นตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานของ ธอส. และธนาคารออมสิน รวมทั้งให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ บวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณ
โบนัสพนักงานได้ ท้ังนี้ กระทรวงการคลัง โดย ธอส. และธนาคารออมสินจะต้องไม่ขอรับการชดเชยงบประมาณส าหรับการด าเนิน
โครงการฯ ในอนาคต 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

                ๔. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลการคัดเลือกเอกชนที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการฯ อย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้ได้เอกชนท่ีมีศักยภาพและสามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
                ๕. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับการบูรณาการโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
ข้าราชการบ านาญ และข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว เพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวง 
การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการส ารวจจ านวนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อวางแผนการพัฒนา     
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในระยะยาว รวมทั้งก าหนดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินโครงการต่อไป          
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง บ้านประชารัฐ) 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และขออนุมัติ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จ านวน ๑๑๖ โครงการ 
๓๕,๓๔๒ หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒๓,๒๓๔.๔๑๙ ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุน ประกอบด้วย เงินกู้ภายในประเทศ 
๑๔,๐๙๓.๐๙๓ ล้านบาท เงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ๒,๔๘๔.๓๒๔๑ ล้านบาท และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๖,๖๕๗.๐๐๑๙ ล้านบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติในหลักการการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔๓ โครงการ ๑๑,๔๘๕ หน่วย 
วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๗,๗๙๒.๙๕๓ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๘๙๓.๓๒๔๙ ล้านบาท เงินกู้ภายในประเทศ 
๕,๕๖๑.๗๗๒ ล้านบาท และเงินรายได้ของ กคช. ๑,๓๓๗.๘๕๖๑ ล้านบาท 
                ๒. การขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. พิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ       
ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีน ามาใช้จ่ายเพื่อการนี้ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน
เงินกู้ ให้ กคช. ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกันของกระทรวงการคลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ มีโครงสร้างเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ กคช. จึงควรเร่งด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย    
โดยพิจารณาด าเนินโครงการในพื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริงสูงก่อน พร้อมกับก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผน 
การขายเพื่อการเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงประเมินผลกระทบทางการเงิน
อย่างสม่ าเสมอ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั งท่ี ๙ ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งท่ี ๙ ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติฯ 
                    ๑.๑ รางวัลเหรียญทอง ๑ รางวัล ได้แก่ นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
                    ๑.๒ รางวัลเหรียญเงิน ๓ รางวัล ได้แก่ นายอนิรุจน์ พันธ์จบสิงห์ สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา นายบรรเจิด 
โชติช่วง สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนายศราวุฒ พรมภักดิ์ สาขาออกแบบโปสเตอร์ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                    ๑.๓ รางวัลเหรียญทองแดง ๔ รางวัล ได้แก่ นายศตพล สุภณิดาเมธัส สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระดับพื้นฐาน นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ด ารงกุล สาขาถักไหมพรม นางสาวอนุษา ดวงเกิด สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
และนางสาวจุฑารัตน์ เจริญสุข สาขาวาดภาพ 
                    ๑.๔ รางวัลปลอบใจ ๔ รางวัล ได้แก่ นายไพฑูรย์ ไชยสันต์ สาขาออกแบบเว็บเพจ นายเธียร ทองลอย สาขา
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวสมจิตร อินเลี้ยง สาขาถักโครเชต์ และนายวิษณุกรณ์ นาทมพล สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 
                ๒. การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติฯ มีเงินรางวัลทั้งสิ้น ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท โดยรางวัลเหรียญทองรางวัลละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงินรางวัลละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหรียญทองแดงรางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรางวัลปลอบใจรางวัลละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเพิ่มอัตราโทษส าหรับความผิดที่กระท าต่อแรงงานเด็ก ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือโอนเงนิ

จากกองทุนประกันสังคมไปกองทุนการออมแห่งชาติ) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับเงินอุดหนุนคงค้างเฉพาะบ านาญชราภาพตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (ที่เหลือ) ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ที่เกิดจากการโอนเงินกองทุนประกันสังคมไปกองทุนการออมแห่งชาติ 
จ านวน ๒๕๔,๕๑๐,๘๐๐ บาท เห็นควรให้ส านักงานประกันสังคมเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางและขอท าความตกลงในรายละเอียด
กับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานประกันสังคมด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ รวมทั้งไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติควบรวมทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน โดยให้มีผลควบรวมตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดจากเดือน    
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการควบรวมฯ เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการสะสางบัญชีและการนับวันเริ่มต้นของรอบบัญชี
ของกองทุนหลังควบรวม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจ าจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจ าจังหวัดและเง่ือนไขการขอจดทะเบียน

รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจ าจังหวัด
และเง่ือนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผู้ที่จดทะเบียนรถจักรยานยนต์
สาธารณะแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประจ าจังหวัดก าหนด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 



 
นโยบายที่ 

๔ 
 

การศึกษาและเรียนรู้ 

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
และมอบหมายให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความกราบบังคมทูล    
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 

 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. .... 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย         

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 
 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๒๔ 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

       เร่ือง  ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่า
นครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และเมืองเก่าสตูล 
เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า     
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                    ๑.๒ กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาและจัดท า
รายละเอียดเพื่อด าเนินการต่อไป ประกอบด้วย 
                              ๑.๒.๑ แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทั่วไป มี ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ 
(๒) การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน (๓) การส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น (๔) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(๕) การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ (๖) การประหยัดพลังงานด้านการสัญจรและสภาพแวดล้อม และ (๗) การดูแล
และบ ารุงรักษาอาคารและสาธารณูปการ 
                          ๑.๒.๒ แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาส าหรับเขตพื้นท่ี (Zoning) ในพื้นที่หลัก มี ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้าน
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (๒) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (๓) ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง (๔) ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ 
และ (๕) ดา้นการบริหารและการจัดการ 
                          ๑.๒.๓ แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาส าหรับเขตพื้นที่ต่อเนื่อง มี ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๒) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (๓) ด้านระบบการจราจรและคมนาคมขนส่ง และ (๔) ด้านการพัฒนาภูมิทัศน ์
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม ส านัก
งบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว
หรืออยู่ในเส้นทาง/เขตทาง/พื้นที่ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมืองเก่า จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบร่วมกันอีกครั้ง ส่วนกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ควรมี
การพิจารณาแนวทางและกรอบเวลาให้ชัดเจนเพื่อหน่วยงานจะได้สามารถวางแผนงาน/โครงการได้ รวมทั้งการด าเนินการใด ๆ    
กับโบราณสถาน ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนและหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ีหรือท้องถิ่นเพื่อให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ๕ เมืองดังกล่าว โดยในการด าเนินงานของส่วนราชการหากมีภาระด้านงบประมาณ
เพิ่มเติม ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมถึงการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมครบถ้วน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานเพ่ิมเติมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่ือง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทย

และประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเพิ่มเติมของกระทรวงวัฒนธรรม 
(กรมศิลปากร) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

                    ๑.๑ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ของไทย : รากเหง้าที่คนไทยควรรู้” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงละครแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็น และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้สนใจศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้น 
                    ๑.๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน 
มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนารูปแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น QR Code Application 
และ Audio Guide เพื่อสนับสนุนการน าชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น และ 
(๒) การจัดกิจกรรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด (โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ น าเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มีการจัดกิจกรรมน าร่อง 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน ๒๕๕๙ เน้นกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินงานตามแนวทางข้างต้นไปยังแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายจ านวนผู้เข้าชมในปี ๒๕๕๙ ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ล้านคน 
                ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางด าเนินการ
ให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย โดยให้มีการเช่ือมโยงด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
อาหารไทย และการท่องเที่ยวไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

                   ๓. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมในการน ารถรางไฟฟ้ามาใช้ในการน าชมสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดแนวทางในการป้องกัน
เพื่อไม่ให้มีการแต่งกายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งได้มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์
แบบไทยใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า” โดยได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ดังนี ้
             ๑. กิจกรรมในส่วนกลาง 
                    ๑.๑ จัดกิจกรรมรดน้ าขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จัดงานสงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมใจ 
เล่นน้ าแบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ณ สยามสแควร์ จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณี ส่งเสริมวิถีไทย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
และจัดงาน Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน้ า วิถีไทย ณ จุดต่าง ๆ ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
                    ๑.๒ จัดกิจกรรมร่วมกับวัดส าคัญ ๗ แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสกับบรรยากาศและ
ประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่งดงาม 
                    ๑.๓ จัดท าสื่อเพื่อใช้ในการรณรงค์ ส่งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระและคุณค่าของ
ประเพณีสงกรานต์ 
                ๒. กิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และเฝ้าระวังเพื่อให้ประเพณีสงกรานต์
เป็นไปอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ตามวิถีถิ่น วิถีไทยของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งได้จัดกิจกรรมสงกรานต์อาเซียนร่วมกับจังหวัด     
ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
                ทั้งนี้ การจัดเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิดดังกล่าวข้างต้นเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย 
รวมทั้งเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในปีต่อ ๆ ไป 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 
นโยบายที่ 

๕ 
 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) การสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายองค์กรชาวนา (๒) การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 
(๔) การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และ (๕) วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตาม    
ความเหมาะสมตามอ านาจหน้าท่ีโดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ (๒) ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่
และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชน และนักสูบหน้าใหม่ (๓) ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ (๔) ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (๕) ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ และ (๖) ใช้มาตรการทางภาษีและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และให้จัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รองรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ด าเนินงานและบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวง     
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศ   
ต่าง ๆ ในระยะแรกไม่มีการระบุถึงข้อยกเว้นท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพสาธารณะไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การออกนโยบายหรือมาตรการ
เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ จึงต้องระมัดระวังเพื่อมิให้กระทบสิทธิของนักลงทุนที่ได้รับภายใต้ความตกลงเหล่านั้น ในส่วนของ
แผนดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือกับท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการหลาย ๆ ด้านจากทุกภาคส่วน  และการแก้ไข
ช่ือหน่วยงานที่ระบุไว้ในแผนจาก “ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)” เป็น 
“กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)”  เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ 
รวมทั้งการเพิ่มหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ และกรมการพัฒนาชุมชนไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตลอดจนการปรับกรอบระยะเวลาของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการขยายสาระในเรื่องการท าสิ่งแวดล้อม
ให้ปลอดควันบุหรี่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ .ศ. ....         
มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จ านวน ๑๓ เขต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพโดยยึด



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

ประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก เน้นกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และให้ทุกภาคส่วนท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพรับผิดชอบร่วมกัน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการก าหนดให้มี 
“สภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข” และ “บุคลากรสาธารณสุข” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนั้น 
โดยที่ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ยังอยู่ระหว่างกระบวนการยกร่าง จึงอาจส่งผลกระทบต่อร่างระเบียบนี้
ภายหลังมีการประกาศใช้บังคับแล้วได้ จึงเห็นควรให้มีบทเฉพาะกาลไว้ด้วย ส่วนการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะกรรมการฯ ควรค านึงถึงการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และความเหมาะสม ตามภารกิจของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมิให้มีลักษณะเป็นการน างบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานหนึ่งไปใช้จ่ายในภารกิจของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
รวมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปด าเนินการด้วย 
                    ๒.๑ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประชาชน นั้น ภาครัฐต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น     
แก่ประชาชนและควรค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วย เพื่อน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคงและเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกาย
และใจท่ีเข้มแข็ง 
                    ๒.๒ ควรมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการและผู้มีสิทธิประกันสังคมที่สมัครใจและมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ   
มีทางเลือกในการได้รับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพโดยอาจจ่ายเงินเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับการบริการสุขภาพ     
จากสถานพยาบาลของเอกชน 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ โดยมีวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย ภายในปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔)” และแผนปฏิบัติการก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การเร่งรัดก าจัดการแพร่เช้ือมาลาเรียในประเทศไทย (๒) การพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการ และรูปแบบที่เหมาะสม ในการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย (๓) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานก าจัดโรคไข้มาลาเรีย และ (๔) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแล
ตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณที่เห็นควรให้มีการพัฒนายาหรือวัคซีนตัวใหม่ 
โดยรัฐบาลสนับสนุนท้ังด้านบุคลากรและงบประมาณ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายการก าจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย รวมทั้งควรมีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาวัคซีนให้สามารถควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออกด้วย และควรมีการพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมมาตรการที่ส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะ
ประเด็นการก าจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา การผลักดันนโยบาย/กลไกระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และแนวชายแดนให้เกิดแนวทาง  
การท างานร่วมกัน ส าหรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ควรมีลักษณะเป็นงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท างานเช่ือมโยงกัน นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความประหยัด
และคุ้มค่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 
นโยบายที่ 

๖ 
 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. ที่ประชุมรับทราบ (๑) การแต่งตั้งให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการใน กพข. 
และแต่งตั้งนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (๒) สรุปผลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ โดยสถาบัน IMD WEF และ World Bank และ (๓) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการภายใต้ กพข. ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
เชิงกายภาพ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐและการพัฒนากระบวนการทางศุลกากร และคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูล
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
                ๒. นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาวิเคราะห์และ
ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวช้ีวัดของสถาบัน IMD WEF และ World Bank และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเร่งติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานปรับปรุงตัวช้ีวัดและปัจจัยต่าง ๆ ในการยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ ก่อนการเก็บข้อมูล
ของสถาบัน IMD WEF และ World Bank ปี ๒๕๕๙ ซึ่งเริ่มต้นในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
และข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอแก้ไขข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
                    ๑.๑ ขออนุมัติปรับลดงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จากหมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นหมู่บ้านละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการฯ รวมถึงรายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการฯ โดยจัดให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอในแต่ละ
พื้นที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว และให้คณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาโครงการฯ โดยมุ่งเน้นโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องเป็นโครงการที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา ท้ังนี้ การด าเนินการทุกข้ันตอนจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                ๓. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ในงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน
เพื่อสาธารณประโยชน์ จ านวน ๗๔,๙๖๕ แห่ง หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณต่อไป 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากลไก
การจัดสรรเงินงบประมาณและเร่งรัดจัดท าคู่มือและหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการฯ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
และประชาชนในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ให้น าความเห็นของส านักงบประมาณประกอบการพิจารณา  
ในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
                ๕. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแล ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบทุกเดือน 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการด าเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการด าเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอโครงการของหมู่บ้าน หน้าที่ของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ส าหรับขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสแรกก่อน และหากไม่เพียงพอ ก็ให้เสนอขอรับการจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ภายในวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการไว้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ด าเนินโครงการด้วยความรวดเร็วและเกิดความโปร่งใสเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ 

กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ) เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป โดยมีผลประชุมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
                ๑. โครงการด้านการบริหารจัดการน้ า มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานรับไปด าเนินการ 
โดยพิจารณาถึงความพร้อมและความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการตามที่ภาคเอกชนเสนอ ประกอบด้วย (๑) โครงการจัดหาแหล่งน้ า
และเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริมการเกษตร จังหวัดหนองคาย ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านค าแก้ว 
โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านโคกคอน-ห้วยลาน ระยะ ๒ โครงการแก้มลิงหนองโซงเซงพร้อมอาคารประกอบ 
โครงการแก้มลิงหนองเอิบเอ้อพร้อมอาคารประกอบ และโครงการแก้มลิงหนองปากกรวดพร้อมอาคารประกอบ (๒) โครงการพัฒนา
แก้มลิง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โครงการพัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ าหนองส าโรง และโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองหมัด (๓) โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ โครงการขุดลอกหนองส้มโฮง บ้านศรีอุดม ต าบล
พรเจริญ อ าเภอพรเจริญ และโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าบ้านท่าศรีชมชื่น ต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ และ (๔) โครงการ
ประตูระบายน้ าล าพะเนียงหลวงปู่หลอด จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อบรรจุไว้ในแผนงานและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ 
                ๒. โครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงคมนาคมพิจารณาส่งเสริมการลงทุน    
ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อเสนอ
การพัฒนาแหล่งน้ าหนองนาตาลของภาคเอกชนไปพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของการด าเนินการ 
โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งภาคประชาชนและอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วม 
                ๓. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีท า Container yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ จังหวัดอุดรธานี ส าหรับคลังกระจายสินค้า   
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออก มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา    
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการด าเนินโครงการตามที่ภาคเอกชนเสนอ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
            ๑. รับทราบตามที่ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๑๑,๘๔๙ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๕๑.๙๑ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๓ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๐๔) จ าแนกเป็น (๑) รายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๒๔๘,๖๕๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๓๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๓๙ (เป้าหมายรายจ่ายประจ า ร้อยละ 
๕๕.๐๐) และ (๒) รายจ่ายลงทุน จ านวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๖๓,๑๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙.๙๘  
ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๒๒ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๐.๒๐) มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๓๔๕,๓๑๕ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๖๓.๔๔ 
                ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นอย่างระมัดระวัง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ปี ๒๕๕๙ (ณ วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) จ านวน ๓ โครงการ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งลุ่มน้ าเจ้าพระยา ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด 
ก าหนดการด าเนินการ ๔๐๐ ครั้ง ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙ มีการด าเนินการแล้ว จ านวน 
๒๖๙ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของเป้าหมายรวม) มูลค่าการจ าหน่าย ๓๑.๑๖ ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชน จ านวน 
๑๒๗,๓๔๕ คน เป็นเงิน ๒๐.๗๗ ล้านบาท การด าเนินการมีความคืบหน้าและคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามแผน 
                ๒. โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปี ๒๕๕๙ ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙-
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) มีการด าเนินการแล้ว จ านวน ๖๙ ครั้ง ในพ้ืนท่ี ๑๖ จังหวัด ๖๙ อ าเภอ (คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ของเป้าหมาย
รวม) มูลค่าการจ าหน่าย ๓๙.๕๐ ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ๑๑๔,๕๑๕ คน เป็นเงิน ๑๖.๙๓ ล้านบาท 
                ๓. โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในพื้นที่ ๔๐ จังหวัด ก าหนด   
การด าเนินการ ๒๙๒ ครั้ง ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ งบประมาณ ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ
จัดจ าหน่ายสินค้าไปแล้ว จ านวน ๕ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี (๒ ครั้ง) และจังหวัดสกลนคร (๓ ครั้ง) มูลค่าการจ าหน่าย 
๔๑๑,๒๓๐ บาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชน จ านวน ๗,๕๐๐ คน เป็นเงิน ๑๗๖,๒๔๒ บาท การด าเนินการยังมีความล่าช้า 
เนื่องจากบางจังหวัดยังมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

             ๑. ภาพรวมมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนมกราคมปี ๒๕๕๙ ยังคงเผชิญแรงฉุดรั้งส าคัญที่กดดันมูลค่าส่งออก     
ซึ่งเป็นปัจจัยสืบเนื่องจากปี ๒๕๕๘ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ราคาน้ ามันที่ลดลงกระทบมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับน้ ามัน และก าลังซื้อของประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน ราคาสินค้าเกษตรโลกที่อยู่ในระดับต่ า การใช้มาตรการลดค่าเงินเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและการส่งออกของหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยยังมีสถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศผู้ส่งออกส าคัญ       
ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย อีกทั้งข้อมูลการน าเข้าของประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย    
แสดงว่าไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในตลาดและสินค้าส่งออกส าคัญไว้ได้ สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถ
ทางการแข่งขันของไทยไม่ได้ลดลงตามมูลค่าส่งออก 
                ๒. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑๕,๗๑๑ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๘.๙๑ (YoY) แต่หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามันและทองค า มูลค่าการส่งออกจะหดตัวอยู่ที่     
ร้อยละ ๕.๔ (YoY) และมีแนวโน้มหดตัวในอัตราที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๓ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ลดลงร้อยละ ๔.๑ (YoY) และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวลดลงร้อยละ ๘.๕ (YoY) ส าหรับการน าเข้าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
มีมูลค่า ๑๕,๔๗๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๒.๓๗ (YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๙    
ยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๙ ติดต่อกัน เป็นมูลค่า ๒๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. แนวทางการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย ปี ๒๕๕๙ มี ๕ ด้าน ได้แก่ การขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยเฉพาะตลาดอินโดจีน หรือ CLMV การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก การส่งเสริมการค้าบริการ (Trade in Services)       
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ และการผลักดันและแก้ปัญหาทางการค้าร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้กากถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กากถั่วเหลืองที่เป็นผลพลอยได้จากเมล็ดถั่วเหลืองที่น าเข้ามาสกัด
เป็นน้ ามันถั่วเหลืองเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เห็นว่าปัจจุบันการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งกากถั่วเหลืองเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและ
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ อันเป็นกฎหมายที่ถูกยกเลิกแล้ว แต่ยังมีผลใช้บังคับอยู่     
โดยบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่     
ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งกากถั่วเหลืองที่ออกโดยอาศัยอ านาจ     
ตามพระราชบัญญัติการส่งออกฯ ดังน้ัน พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกฯ จึงสิ้นผลการใช้บังคับโดยปริยายตามบทเฉพาะกาล
ดังกล่าวโดยไม่ต้องก าหนดเป็นบทยกเลิกในร่างประกาศกระทรวงนี้อีก ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการด าเนินการส่งออกกากถั่วเหลือง เห็นควรเปลี่ยนวิธีการจาก “กากถั่วเหลือง
ที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้าโดยใช้สถิติเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลังเป็นฐาน (ข้อมูลตัวเลขการแปรสภาพเมล็ดถั่วเหลืองเป็นกากถั่วเหลือง 
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)” เป็น “กากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า    
โดยใช้สถิติเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลังเป็นฐาน (ข้อมูลตัวเลขการแปรสภาพเมล็ดถั่วเหลืองเป็นกากถ่ัวเหลือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จากข้อมูล
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับแจ้งปริมาณเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้าจากสมาคมผู้ผลิตน้ ามันถั่วเหลือง
และร าข้าว) และแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้จัดสรรปริมาณการส่งออกกากถั่วเหลือง” และควรมี     
การติดตามและประเมินผลสถานการณ์การผลิต การค้ากากถั่วเหลืองจากเมล็ดน าเข้าเป็นระยะ เพื่อให้สามารถปรับมาตรการ    
และปริมาณส่งออกได้ทันสถานการณ์ ไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งให้ก าหนดมาตรการดูแลราคากากถั่วเหลืองภายในประเทศ     
ให้เหมาะสม โดยการส่งออกกากถั่วเหลืองดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ 
 
 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

     ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse (ITB 2016) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลการเข้าร่วมงาน International Tourismus 
Borse (ITB 2016) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม
การขายทางการท่องเที่ยว การเจรจาธุรกิจ การประชุมเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการตลาดท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่ส าคัญ ในโอกาสเดียวกันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีพระราชทานรางวัล Discover Amazing Stories Awards 2016 ให้แก่สื่อมวลชนและบริษัทน าเที่ยวที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
การขายทางการท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สู่เวทีนานาชาติ ได้แก่ นโยบาย Sport Tourism โดยการน าเสนอสินค้าใหม่ทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวกับการแข่งขันรายการ
ส าคัญ และนโยบาย ASEAN Connectivity โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเช่ือมโยงกับประเทศ ในอาเซียน ซึ่งได้
ด าเนินการล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว และมีแนวทางที่จะปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการเช่ือมโยงทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศให้
มากขึ้นทั้งเมืองหลักและเมืองรอง 
                    ๑.๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เพิ่มโอกาสและช่องทางการขายให้กับภาคเอกชนไทยในกิจกรรม  
Thailand Mini Mart โดยเชิญผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทน าเที่ยวที่มีศักยภาพจากตลาดยุโรปที่ไม่ได้อยู่ในตลาดเยอรมนี รวม ๓๘ ราย     
มาพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ขายของไทย ซึ่งผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจาท าสัญญาซื้อขายใหม่ ๆ และสร้างเครือข่าย
พันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
                         ๑.๓ จากการเข้าร่วมงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทน าเที่ยวช้ันน าและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ และ
น าไปขยายการรับรู้ว่าประเทศไทยเป็น Quality Leisure Destination รวมทั้งได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “Visit ASEAN@50” ในวาระ
ครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตัง้ ASEAN ในปีหน้า ซึ่งจะท าให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวหนึ่งเดียวต่อไป 
               ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น พื้นที่เขตอุทยาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ การจัดระเบียบนักท่องเที่ยวเพื่อลดอุบัติเหตุ
และการกระท าผิด โดยการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่าง
มาตรการที่จะด าเนินการกับผลกระทบในทางลบท่ีอาจจะเกิดขึ้นด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีศักยภาพ เช่น กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) การท่องเที่ยว   
เชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) โดยการร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ จัดรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน
โดยให้เริ่มจากตลาดในประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นล าดับแรก 
   

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ คร้ังท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 
ครั้งท่ี ๒ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

 ๑.๑ มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ด าเนินการ     
ในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด เช่น มอบปัจจัยการผลิตแล้ว ๑๘๕,๖๒๓ ราย ฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว ๒๖๒,๑๓๘ ราย 

 ๑.๒ มาตรการที่ ๒ ชะลอหรือขยายระยะเวลาช าระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เช่น ยกเว้น
การเก็บค่าเช่าที่ดินท่ีครบก าหนดช าระในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๔,๖๘๗ ราย วงเงิน ๒๘.๑๘ ล้านบาท 

 ๑.๓ มาตรการที่ ๓ จ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการจ้างแรงงานแล้ว ๓๒๗,๗๒๒ ราย 
 ๑.๔ มาตรการที่ ๔ เสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ระยะที่ ๑ ด าเนินการแล้ว 

๑๕๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๙๑.๙๒ ล้านบาท และระยะที่ ๒ อนุมัติเงินงวดแล้ว ๓,๐๕๐ โครงการ วงเงิน ๑,๕๔๑.๗๙๙ ล้านบาท 
อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

 ๑.๕ มาตรการที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า เช่น จัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง ๑๐๐ แปลง 
ครบตามเป้าหมาย 

 ๑.๖ มาตรการที่ ๖ เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน เช่น ปฏิบัติการฝนหลวง (๑๕ กุมภาพันธ-์๖ มีนาคม ๒๕๕๙) จ านวน 
๘ วัน ๓๙ เที่ยวบิน และขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว ๑,๔๔๓ แห่ง 

 ๑.๗ มาตรการที่ ๗ เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ก าชับให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังโรค
ในพื้นที่ต่อเนื่อง 

 ๑.๘ มาตรการที่ ๘ สนับสนุนอื่นๆ เช่น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกแจกจ่ายน้ าอุปโภคบริโภค จ านวน 
๕.๓๑๖ ล้านลิตร ในพื้นที่ ๒๖ จังหวัด 
 ๒. รับทราบตามที่ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) 
และรองอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์)] กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า) 
กระทรวงมหาดไทย (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบดี     
กรมอุตุนิยมวิทยา) รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจาก     
ภัยแล้ง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของภาครัฐ สถานการณ์น้ าและ    
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผลการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลช่วยภัยแล้ง จังหวัดที่ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(ภัยแล้ง) และการคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย 
 ๓. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลหมู่บ้านให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมทั้งให้ด าเนินการจัดหาเครื่องสูบน้ าที่ใช้กับ     
บ่อบาดาลดังกล่าวให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องสูบน้ าที่ใช้
พลังงานทดแทนต่อไปด้วย 
 ๔. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรมอุตุนิยมวิทยา) พิจารณาปรับรูปแบบการรายงาน
พยากรณ์อากาศให้เป็นท่ีน่าสนใจ และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศง่ายขึ้น 
 ๕. มอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จัดท าสรุป
รายงานการบริหารจัดการน้ าทั้งประเทศในภาพรวมทั้งหมด เช่น แนวทางจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่ การผันน้ าจาก   
ฝั่งตะวันตก (ลุ่มน้ าแม่กลอง) มาใช้ในฝั่งตะวันออก (ลุ่มน้ าเจ้าพระยา) การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน การขุดลอก
แหล่งน้ าสาธารณะหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค วิธีการประหยัดน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว แผนการบริหาร
จัดการน้ าในอนาคตเพื่อน าเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติโดยด่วนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอความเห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน ซึ่งมีทุนหมุนเวียนที่มีกรอบภารกิจและวัตถุประสงค์ที่อยู่ในข่ายที่สามารถให้ความช่วยเหลือฯ 
จ านวน ๑๗ ทุน โดยให้ความช่วยเหลือ (๑) ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือ งดการจัดเก็บดอกเบี้ย/ค่าปรับ (๒) พัฒนาแหล่งน้ าเดิม 
โดยการขุดลอกทางน้ าชลประทาน โดยใช้แรงงานที่เป็นเกษตรกรในท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และไม่สามาร ถ
เพาะปลูกได้ตามฤดูกาล และ (๓) สนับสนุนแหล่งเงินทุน ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร โดยการลดดอกเบี้ยและต้นทุนปัจจัยการผลิต 
และให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนรับไปด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผล    
การด าเนินงานตามมาตรการฯ ให้กระทรวงการคลังต่อไป 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ส่วนประกอบในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 
                          ๑.๑.๑ ค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่งจะก าหนดเป็นอัตราคงที่ประมาณ ๓-๕ ปี ประกอบด้วยค่าพลังงานไฟฟ้า (คิดจาก
ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ค่าเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คงที่ในระดับหนึ่ง ) โดยคิดเป็นอัตราต่อ
หน่วย เพื่อเก็บเงินตามหน่วยไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน และค่าบริการรายเดือนซึ่งจัดเก็บเป็นอัตราคงที่ทุกเดือนแม้ว่าจะไม่มี
การใช้ไฟฟ้า 
                          ๑.๑.๒ ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ซึ่งได้น ามาใช้ในปี ๒๕๓๕ เพื่อเป็นกลไกในการปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
โดยค่า Ft สามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบตามราคาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้า การปรับค่า Ft จะปรับตาม
ปัจจัยเศรษฐกิจต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เช่น ราคาน้ ามันในตลาดโลก ราคาก๊าซธรรมชาติโดยอ้างอิงราคาน้ ามันเตา 
ราคาถ่านหิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
                          ๑.๑.๓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม ซึ่งต้องจัดเก็บตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา
ร้อยละ ๗ 
                    ๑.๒ กลไกในการก ากับดูแลค่าไฟฟ้า เพื่อให้การปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งก ากับดูแลค่าไฟฟ้าให้มีราคา         
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า โดย กกพ . ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตรา          
ค่าพลังงานและค่าบริการ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดูแลต้นทุนค่าไฟฟ้าด้วย 
                    ดังนั้น หากไม่ต้องการมีภาระในการจ่ายค่าไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าและ
ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและขอความร่วมมือในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ตามค าเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ตามค าเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ได้หารือทวิภาคีเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางการด าเนินการผลักดันโครงการความร่วมมือด้านไฟฟ้าระหว่างไทย -เมียนมา      
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานและประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ และได้หารื อถึงความคืบหน้า
ของการด าเนินโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ ามายตง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเยาม่า รวมทั้งการซื้อ-ขายไฟฟ้าปริมาณ ๑๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ าร่วมกันระหว่างสองประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านไฟฟ้า
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะได้เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า เยาม่า ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
กังหันก๊าซขนาด ๑๒๐x๒ เมกะวัตต์ ที่ช่วยเสริมก าลังการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น    
และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ าของกรุงย่างกุ้ง 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะได้เข้าเยี่ยมชมส านักงานของ บริษัท ปตท.สผ. ซึ่งด าเนินงานส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนับเป็นแหล่งการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แหล่งยาดานาและเยตากุนที่มีการน าก๊าซธรรมชาติกลับเข้ามาใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้

             ๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดย 
                   ๑.๑ ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของราชการและเอกชนโดยไม่รวมโรงเรียนนอกระบบ 
สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ๒ เท่าของจ านวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาส าหรับโครงการ   
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว 
                    ๑.๒ ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของราชการและเอกชน
โดยไม่รวมโรงเรียนนอกระบบ สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายได้ ๒ เท่าของจ านวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง
และการบ ารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของราชการหรือเอกชนที่เปิดให้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการ        
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร 
                    ๑.๓ ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดา บริษัทหรือ     
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการกระท าตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาค
ให้สถานศึกษาตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ โดยจะต้องไม่น าต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมาหักเป็นค่าใช้จ่าย         
ในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
                    ๑.๔ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ ๑.๑-๑.๓ มีผลบังคับใช้ส าหรับการบริจาคที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา บางกรณี และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจาก
เงินได้พึงประเมิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายส าหรับเงินได้พึงประเมิน การหักลดหย่อน จ านวนเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับ
เงินได้พึงประเมิน และอัตราภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้   
หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแห่งกู๊ดวิลล์      
ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา        
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ     
ส านักงบประมาณที่เห็นควรวิเคราะห์ถึงภาระภาษีที่แท้จริงของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในแต่ละช่วงช้ันรายได้ เพื่อให้สามารถพิจารณา
ผลกระทบของการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีต่อการกระจายรายได้ระหว่างผู้มีหน้าที่
ต้องช าระภาษีในช่วงช้ันรายได้ต่าง ๆ การเตรียมแนวทางในการลดผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   
ที่จะส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดยเฉพาะการเร่งรัดการขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การเร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน านโยบายการจัดสรรเงินโอนให้ผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax)     



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มาใช้ในประเทศ และการก าหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้ทุกคนต้องยื่นแบบเพื่อช าระภาษี นอกจากนี้ การปรับปรุงบัญชีอัตราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาที่น าเสนอ ควรค านึงถึงการบรรเทาภาระรายจ่ายภาษีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และความสอดคล้องตามหลักการ
ของโครงสร้างอัตราภาษีก้าวหน้าอย่างแท้จริง อีกทั้งการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจส่งผลกระทบต่อรายได้    
ในภาพรวมของรัฐบาล จึงควรพิจารณาสัดส่วนของความเป็นธรรมที่ประชาชนจะได้รับกับรายได้ของรัฐที่เสียไปที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอและความเหมาะสมในการจัดบริการสาธารณะของรัฐที่ผ่านกลไกของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รวมทั้งมาตรการทางภาษีอื่นใดท่ีจะน ามาทดแทนกับภาษีบุคคลธรรมดาที่สูญเสียไป ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ)์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด าเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในกรอบวงเงินรวม ๘๒,๙๐๗ ล้านบาท (ไม่รวมค่างานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว ) ประกอบด้วย ค่างานก่อสร้างงานโยธา จ านวน ๘๐,๑๑๘ ล้านบาท (รวมค่า 
Provisional Sum) และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาโครงการ จ านวน ๒,๗๘๙ ล้านบาท โดยแต่ละรายการ
จะแบ่งเป็นหลายสัญญาตามความเหมาะสมทางเทคนิค 
                    ๑.๒ แหล่งเงินด าเนินโครงการ 
                          ๑.๒.๑ ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมโดยวิธีการให้กู้ต่อหรือค้ าประกันเงินกู้ภายใต้
กรอบวงเงินค่างานก่อสร้างงานโยธาค่า Provisional Sum ของงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโยธา 
ในกรอบวงเงินรวม ๘๒,๙๐๗ ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงินในกรอบวงเงินส าหรับในแต่ละกรณีตามพระราชบัญญัติ   
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๕ (๓) โดยให้ รฟม. ทยอยกู้เงินดังกล่าวเป็นงวด ๆ ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น 
                          ๑.๒.๒ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปีให้เป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอ
เพื่อการด าเนินการ การบริหารงาน การลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการช าระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายอื่น
ทีเ่กี่ยวข้อง และเงินชดเชยสาธารณะของโครงการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เห็นควรเร่งรัดการน าเสนอรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ รฟม. สามารถด าเนินการ
สรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุน การก ากับดูแลให้ รฟม. ก าหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้ไม่เกิน 
๓๐ วันก่อนเริ่มด าเนินการจัดหาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การด าเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัดและเจรจาต่อรองราคาให้ได้ราคาต่ าสุด การน าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง 
สูตร และวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ การเร่งรัดด าเนิน
โครงการและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนโดยเร็ว รวมทั้งการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเร่งพิจารณาการน าเสนอโครงการเพื่อให้สามารถ
เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ทั้งเส้นทางภายในปี ๒๕๖๕ ตามเป้าหมาย การพิจารณาหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการลงทุน
และบริหารจัดการเดินรถที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็ว การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุงภายในและภายนอกสถานี การเร่งด าเนินโครงการ   
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนงานท่ีก าหนด ตลอดจนเสนอโครงการในส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถโดยให้เอกชน
ร่วมลงทุนให้สอดรับกับระยะเวลาดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

                ๓. เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ยังคงมีภาระงบประมาณ
ค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมีการปรับลดกรอบวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาของโครงการลงบางส่วนแล้ว ดังนั้น ในระหว่างด าเนินโครงการ 
หาก รฟม. พิจารณาแล้วเห็นว่างานก่อสร้างในส่วนใดที่เอกชนมีความสนใจจะเข้าร่วมลงทุน เช่น การก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร     
ก็ให้ รฟม. เร่งพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการด าเนินการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐ อีกทั้ง   
ยังสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้วย 
                ๔. ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐด าเนินการสุ่มตรวจโครงการลงทุน       
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมที่ผ่านมา เพื่อศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของการจ้างที่ปรึกษา
โครงการและให้ข้อเสนอแนะในการจ้างท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (งานสัญญาที่ ๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้กระทรวงคมนาคมส่งเรื่อง ขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) คืนคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า
และรับจ้างด าเนินการ สัญญาที่ ๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย    
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (คณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ฯ) เพื่อเจรจากับบริษัท    
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) อีกครั้ง โดยให้ข้อยุติสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
[เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการเจรจาตรงกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ 
(งานสัญญาที่ ๕)] ตามความเห็นของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นควรเร่งด าเนินการคัดเลือกเอกชน     
ผู้เดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุด
การให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการให้บริการรถไฟฟ้า และความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนผู้ใช้บริการ ตลอดจนประโยชน์ท่ีภาครัฐจะได้รับ รวมทั้งเร่งจัดท ารายงานแผนการจัดเตรียมแนวทางการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางซื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจ   
ว่าประชาชนผู้ใช้บริการโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางต่าง ๆ ภายในบริเวณดังกล่าวจะสามารถเดินทางเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า    
สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีบางซื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการดังกล่าวต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อปัญหาจราจร     
ในพื้นท่ีดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ให้เจรจาต่อรองกับผู้เดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนต่อขยายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา    
ที่ก าหนด หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และการด าเนินการทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์  และกระทรวงคมนาคมก ากับดูแลให้ข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ ฯ เป็นไปตามหลักการที่เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และการแบ่งปันผลประโยชน์ต่อภาครัฐ
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ให้ลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
(ทอท.) ในช่วงปีภาษี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ จากเดิมที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ (อบต. หนองปรือ) ประเมินค่ารายปีไว้ 
๗๖๔,๕๙๐,๔๕๙.๙๒ บาท ค านวณเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่ากับ ๙๕,๕๗๓,๘๐๗.๔๖ บาท ลดลงเหลือ ๗๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ค านวณเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่ากับ ๘๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                ๒. ให้ อบต. หนองปรือคืนเงินค่าภาษีให้กับ ทอท. ซึ่งเป็นผลจากการลดหย่อนค่าภาษี ตามข้อ ๑ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๗,๙๗๓,๘๐๗.๔๖ บาท จากเดิมที่ ทอท. เสนอคณะรัฐมนตรีขอคืนเงินค่าภาษีจาก อบต. หนองปรือ เป็นจ านวนเงิน 
๒๗๑,๘๗๖,๗๓๗.๒๘ บาท 
                ๓. ส าหรับในช่วงปีภาษี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ให้การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของ ทอท. เป็นไปตามที่ 
อบต. หนองปรือประเมิน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ-์ชุมพร 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินในประเทศ จ านวน ๑๗,๑๖๔.๐๘ ล้านบาท โดยให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณากู้เงินในประเทศและน ามาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ รวมทั้งให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นงบช าระหนี้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส าหรับค่าเวนคืนท่ีดินและค่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการประกวดราคา วงเงิน ๑๒๖.๕๕ ล้านบาท 
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เห็นควรเร่งรัดการประกวดราคา
และลงนามในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะได้สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ การก าหนด
ราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ก่อนเริ่มด าเนินการจัดหาตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม การเร่งพิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๓ เส้นทาง ได้แก่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร    
ช่วงนครปฐม-หัวหิน และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกัน รวมถึงการเร่งพิจารณาก าหนด
แผนพัฒนาระบบรถไฟให้สามารถสนับสนุนการพฒันาเส้นทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ การพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน ที่เหมาะสม 
ประหยัด และสร้างภาระงบประมาณต่อภาครัฐและภาระหนี้สาธารณะของประเทศให้น้อยที่สุด โดยให้ค านึงถึงบทบาทของ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่จะสามารถเข้ามาร่วมลงทุนด าเนินโครงการอีกทางหนึ่ง การพิจารณาการจัดหาประโยชน์       
ในการใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟ การด าเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่เกิดจาก        
การด าเนินการในอดีต รวมทั้งการเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดท าบัญชี/งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม -หัวหิน และช่วงหัวหิน-
ประจวบคีรีขันธ์ และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาว่า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั้ง ๒ ช่วงดังกล่าวเข้าข่ายค าสั่งหัวหน้า      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือไม่ หากเห็นว่าเข้าข่ายค าสั่งดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการรอผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                ๔. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
และการรถไฟแห่งประเทศไทย) รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดด าเนินการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ 
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแผนการด าเนินการ
โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทาง ๑ เมตร (Meter Guage) และโครงการด้านคมนาคมขนส่งอื่น ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อประเทศชาติทั้งผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการเช่ือมโยงเส้นทางไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคต ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการเพ่ือการพัฒนาปี ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จ านวน       
๖ โครงการ กรอบวงเงิน ๒,๔๕๗.๙๔๘ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย (๑) โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนร้อยละ ๗๕ 
เงินรายได้ร้อยละ ๒๕ จ านวน ๔ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๒๑๘.๓๗๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. 
สาขาชัยภูมิ (บ้านเขว้า) และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กปภ. สาขาแม่สอด (ระยะที่ ๒) กปภ. 
สาขาอรัญประเทศ และ กปภ. สาขาสะเดา และ (๒) โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๒ โครงการ วงเงินลงทุน
รวม ๒๓๙.๕๗๖ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาหลังรับโอน ได้แก่ กปภ. สาขาชุมแพ (ห้วยยาง) และ กปภ. สาขา
กบินทร์บุรี (หนองกี)่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ส่วนงบประมาณในการด าเนินโครงการที่ยังไม่มีแหล่งเงินงบประมาณรองรับ จ านวน ๓ โครงการ วงเงินลงทุน
รวม ๗๖๖.๖๑๖ ล้านบาท ซึ่ง กปภ. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ได้แก่ 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาชัยภูมิ (บ้านเขว้า) และโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน กปภ. สาขา   
ชุมแพ (ห้วยยาง) และสาขากบินทร์บุรี (หนองกี)่ เห็นควรให้ กปภ. จัดท ารายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย และ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการพิจารณาใช้เงินรายได้ในการด าเนินโครงการเป็นอันดับแรกและประสาน
ส านักงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ าดิบเพื่อรองรับการ
ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงวางแผนบริหารน้ าสูญเสียโดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีปริมาณน้ าสูญเสียสูง การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
และบริหารจัดการโครงการ การจัดท าแผนการพัฒนาน้ าต้นทุนอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการวางแผนแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง รวมทั้งวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแหล่งน้ าดิบของประปาสาขาทุกแห่ง การพิจารณาเกณฑ์การให้
เงินอุดหนุนที่เหมาะสมโดยจัดล าดับความส าคัญของโครงการ การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อลดภาระทางการเงินและ
ความเสี่ยงในการด าเนินงาน การก ากับดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้    
การจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล การบริหารจัดการน้ าในภาพรวมตั้งแต่การจัดหาแหล่งน้ าดิบ การผลิตน้ าประปา และการบริหาร
จัดการน้ าเสีย ตลอดจนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เกิดความชัดเจน โดยให้มีการบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบเพื่อประชาชนได้รับการจัดสรรน้ าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับส านักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแผนงานโครงการ         
ที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ ท่อระบายน้ า เป็นต้น เพื่อวางแผนบริหารจัดการใช้พื้นที่
สาธารณประโยชน์ในภาพรวมให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด หากมีพื้นที่ด าเนินโครงการเป็นพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน     
ควรด าเนินการไปพร้อมกัน เว้นแต่กรณีที่มีงานเดียว ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบการฝังกลบหรือซ่อมบ ารุง   
พื้นที่ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
และมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดังกล่าวต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗ แห่ง ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา 
ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) รวมถึงการประเมินผลการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๑ (ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘) และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงเจ้าสังกัด และกระทรวงการคลัง ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส าหรับ       
การประเมินผลในครั้งท่ี ๒ (ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) 
                    ๑.๒ เห็นชอบในหลักการและแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจากการสัมมนารับฟัง
ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย และมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ เห็นชอบหลักการการคงอยู่ของบริษัทในเครือท่ีมีการด าเนินการสอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นตามความจ าเป็นต่อการด าเนินภารกิจเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ โดยหาก
บริษัทในเครือใดมีผลประกอบการขาดทุน ให้รัฐวิสาหกิจร่วมกับบริษัทในเครือจัดท าแผนแก้ไขปัญหาโดยเร็ว รวมทั้งเห็นชอบการยุบเลิก
หรือถอนการลงทุนบริษัทในเครือท่ีมิได้ด าเนินการสอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๑.๔ เห็นชอบในหลักการให้น าค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน ของ
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ บวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณ
โบนัสพนักงานรัฐวิสาหกิจในปีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง 
                    ๑.๕ รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลที่เปิดเผยของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(AMC) เพื่อแก้ไขปัญหาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ควรมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนในการเตรียมการแก้ไขปัญหา
และรับมือกับสถานการณ์หรือการป้องกันการบริหารหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส าหรับการด าเนินการเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติ
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. .... ควรเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและหลักเกณฑ์
การประเมินผลบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ และจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ส่วนกรณีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นั้น ให้องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และเพิ่ม
รายได้จากการบริการ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงระบบการบริหารการเงินให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การบริหารจัดการน้ ามันปาล์มของกลาง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์มีค าสั่งยกเลิกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ          
ที่แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
                     ๑.๒ มอบหมายให้กรมศุลกากรด าเนินการเกี่ยวกับน้ ามันปาล์มของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดเพื่อไม่ให้น ากลับมา
หมุนเวียนในเชิงพาณิชย์ โดยส่งมอบให้ส่วนราชการหรือมูลนิธิที่มีหนังสือขอน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา           
ด้านพลังงานทดแทน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือจ าหน่ายโดยวิธีการท าลาย 

                  ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ ามันปาล์มของกลางดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ในการก าหนดมาตรการควบคุมและระบบติดตามตรวจสอบ
น้ ามันปาล์มของกลางอย่างรัดกุม ในกรณีที่จะน าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานราชการหรือมูลนิธิ อาทิ การจัดท าทะเบียน        
การบันทึกข้อมูลผลผลิตที่เกิดจากการใช้น้ ามันปาล์ม เช่น กรณีน าไปผลิตเป็นไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ     
การน าไปใช้จริง รวมถึงกระบวนการขนส่งน้ ามันปาล์มของกลางอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการลักลอบน าไปใช้หมุนเวียนในเชิงพาณิชย์    
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มน้ ามันในประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
        เร่ือง การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต            

ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต 
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เป็นรายเขต ๙ เขต โดยราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ ๘๕๔.๒๕ บาท ณ ระดับความหวานที่    
๑๐ ซ.ีซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๕๑.๒๕ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทน
การผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย เท่ากับ ๓๖๖.๑๑ บาทต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพลังงานและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรหาแนวทางในการลดต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ าตาล และเพิ่มรายได้รวม
เฉลี่ยให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมน้ าตาล รวมทั้งเร่งหาข้อยุติเรื่อง การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ
ตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว และเร่งทบทวนโครงสร้างการค านวณต้นทุนการผลิตอ้อยให้สามารถสะท้อนราคาต้นทุนท่ีแท้จริง
และน าไปใช้ในการก าหนดราคาอ้อยที่เหมาะสมได้ นอกจากน้ี ให้เร่งการด าเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ าตาล
ทรายภายใต้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังผลิตภัณฑ์ ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม อ้อย 
โรงงานและน้ าตาลทราย) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่คุณภาพความหวานอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีแจงว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ระดับราคา   
รับซื้อยางในตลาดได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าราคารับซื้อยางเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น จึงอาจจะยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการรับซื้อยางตามโครงการในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะต้องขอกรอบงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการไว้ก่อนเพื่อเตรียมการรับซื้อยางในกรณีที่ราคายางลดลงกลับสู่ระดับที่ต่ ากว่าราคา
ก าหนดซื้อยางภายใต้โครงการดังกล่าว 
                ๒. รับทราบแผนการลงทุน (งบท าการ) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๗๙ ล้านบาท ประกอบด้วย แผนการใช้จ่ายเงิน แผนการกู้เงิน และแผนการช าระเงินกู้ ตามมาตรา ๕๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยค่าใช้จ่ายในการรับซื้อยาง
จากเกษตรกร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ และการชดเชยส่วนต่างของทุนด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาง   
ในหน่วยงานภาครัฐในกรอบวงเงิน ๕,๔๗๙ ล้านบาท ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส่วนการค้ าประกันการกู้เงิน  
ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการวางแนวทางปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไปพิจารณาด าเนนิการ
ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
             ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าแผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive 
Management : Agri-Map) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนที่ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การเพาะปลูกและผลผลิตด้านการเกษตร
รายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน โดยแสดงการใช้พื้นที่
เกษตรกรรมของแต่ละจังหวัดให้เกิดความสมดุลและมีเป้าหมายส าหรับบริหารจัดการสินค้าเกษตร การใช้พื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนา
แหล่งน้ าท้ังบนดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                ๒. แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประกอบด้วย แผนที่ขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดิน  
ในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน แหล่งน้ าผิวดิน /    
บ่อบาดาลในปัจจุบัน และแผนการพัฒนาแหล่งน้ าระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๗๐ รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาดและระบบการจัดการส่งสินค้า 
(Logistics) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถน าแผนที่ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินงาน    
ในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และระดับปฏิบัติการในศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ                
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๘ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี ๒๕๕๘ สถานการณ์การค้า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหดตัวลง เนื่องจากการส่งออกและการน าเข้ามีมูลค่าลดลง โดยการส่งออกมีมูลค่าลดลงร้อยละ ๘.๐๙ และการน าเข้า    
มีมูลค่าลดลงร้อยละ ๑๒.๕๖ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ ๑๐๖.๑ ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ ๐.๕ แต่เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๐.๓ โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ดัชนีลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
เฟอร์นิเจอร์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เช่น เครื่องประดับ
เพชรพลอย รถยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
                ๒. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ ๓.๓ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมส าคัญที่หดตัว เช่น รถยนต์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับ
ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อตอบสนองในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ ๓๐) 
ยังคงขยายตัวได้ เช่น น้ ามันประกอบอาหาร น้ ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เข้มแข็ง 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙    
         เร่ือง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ และการด าเนินการตามมติ

คณะกรรมการฯ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และการด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ        
มีสาระส าคัญ ดังนี ้
                ๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล        
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ..... ตอนพิเศษ ..... การด าเนินการคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 
ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ 4.8 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และการขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
ย่าน 2300 MHz ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งความก้าวหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ ๘ ฉบับ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

                ๒. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมแล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (Digital Government Development Plan) โดยให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center)    
เพื่อน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและบริการกลางภาครั ฐในรายละเอียดต่อไป และให้
ประสานงานกับส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการในการบูรณาการ
ศูนย์ข้อมูลบริการภาครัฐ รวมทั้งเห็นชอบรายละเอียดการด าเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub 
                ๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดให้มีการประชุมการช้ีแจงสาระส าคัญและรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป และเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมทั้ งได้รับความคิดเห็นเพิ่ม เติมจากหนังสือราชการ ไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  และความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์  
www.digitalthailand.in.th ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้น าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการ
ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ/หรือรายวาระ (agenda-based) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๑.๓ ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดท าขึ้น ไปพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 
                    ๑.๔ ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดท าแผน ๓ ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับ    
การของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปี 
                    ๑.๕ มอบหมายให้ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการก าหนดตัวช้ีวัด รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย    
อาทิ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรพิจารณาเรื่องการลดภาษีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการส่งเสริม และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในระยะยาว ส่วนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ในระดับประเทศ เพื่อเพ่ิมความเช่ือมั่นให้กับภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน และควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operating System) รวมทั้งโปรแกรมด้านงานเอกสาร เช่น 
Word Processing, Spread Sheet ที่พัฒนาโดยประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นในประเทศ นอกจากน้ี 
การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ควรระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินงานตามโครงการ 
ระยะเวลาที่จะใช้ในการด าเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณให้มีความชัดเจน โดยจะต้องไม่ทับซ้อนกับภารกิจที่แต่ละส่วนราชการ
ก าลังด าเนินการอยู่แล้ว ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนดังกล่าวกับทุกภาคส่วนท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบและการเช่ือมโยงข้อมูลตามแผนรัฐบาลดิจิทัล ต้องด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ (TH e-GIF) เพื่อให้การเช่ือมโยงข้อมูลของภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เป็นต้น     
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ โดยให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๒๖ (๔) การใช้จ่าย 
เงินของกองทุน จาก “จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่ได้รับการร้องขอหรือ   
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร” เป็น “จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร” เพื่อมิให้การจัดสรรงบประมาณมีความซ้ าซ้อนตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการด าเนินการ
เพื่อน าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่อยู่ในการด าเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้รับข้อสังเกต
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและแสวงหาพยานหลักฐานในการกระท าความผิดตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้อ านาจ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ต้องกระท าตามความจ าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเช่ือมั่น
ของนักลงทุน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้งให้รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง
ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้มีมาตรการก ากับดูแลสถานีวิทยุชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 



 
นโยบายที่ 

๗ 
 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   

  เร่ือง  ผลการบรรยายสรุปแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบผลการบรรยายสรุปแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปัญหา-อุปสรรคของการด าเนินงานที่ผ่านมาของทั้งสามเสา (เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และ  
เสาสังคมและวัฒนธรรม) รวมทั้งด้านกฎหมายและการประชาสัมพันธ์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อคิดเห็นและข้อสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าแผนงานและกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการในระยะ ๑-๓ เดือนข้างหน้า   
ทีเ่ป็นรูปธรรม เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างสม่ าเสมอ โดยควรจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน ระบุกิจกรรมหลัก 
กิจกรรมรอง กิจกรรมเสริม แนวทางในการด าเนินการ (how to) หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน แหล่งงบประมาณ 
รวมทั้งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและการด าเนินการในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้วย 
                    ๑.๒ หน่วยงานควรมีการประเมินความพร้อม/ศักยภาพของไทยในประเด็นหรือสาขาที่มีความส าคัญ (priority 
areas) ของแต่ละเสา โดยเปรียบเทียบกับความพร้อม/ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 
                    ๑.๓ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาติดตามและเร่งรัดการออกและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                    ๑.๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือเกี่ยวกับการทบทวนกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในกรอบ
อาเซียน เพื่อให้สามารถประสานงานและบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่ชัดเจนให้แก่นายกรัฐมนตรี
ทราบในโอกาสแรก 
                    ๑.๕ ประเทศไทยควรมี “บทบาทน าในเชิงพฤตินัย” โดยเป็นผู้คิดริเริ่ม/เป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ 
ให้ความร่วมมือกับประเทศไทย เช่น การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น และ
ควรมีบทบาทเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งควรส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวในรูปแบบ ๑+๑ 
(ประเทศไทยและประเทศอาเซียนอีก ๑ ประเทศ) 

 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าข้อมูลแจ้งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับแผนรองรับความตกลงและพันธกรณีที่จะมีขึ้น ระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณี และระยะเวลาที่กฎหมาย
รองรับพันธกรณีจะต้องมีผลใช้บังคับ การด าเนินนโยบายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ การเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ การด าเนินมาตรการทางการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้าง
และเป็นธรรม การเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค รวมทั้ง
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศให้เป็นที่เช่ือมั่นของนานาชาติ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ให้ทุกกระทรวงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN)         
ทั้ง ๓ เสาหลัก โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้จ าแนกเป็น ๖ ด้าน ตามการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนต่อไป 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   

  เร่ือง  การด าเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพ่ือการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. รับทราบผลการน าความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงรายละเอียดการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ 

CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  รวมทั้ง
รับทราบผลการพิจารณาแนวทางการบูรณาการระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากร กับระบบ CCTV ของหน่วยงานอื่น     
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน โดยกรมศุลกากรได้เสนอรูปแบบ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๗ 

การบูรณาการใช้งานร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ  และให้กรมศุลกากรใช้บริการโครงข่ายสื่อสาร CCTV และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครือข่าย
ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบหรือพัฒนา    
ต่อยอดจากระบบของหน่วยงานอ่ืนท่ีได้ด าเนินการไว้แล้ว การจัดท ารายละเอียดสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)    
ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการด าเนินการ การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด และการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะที่เปิดกว้างไม่เจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง และควรมีคณะท างานหรือหน่วยงานท่ีก าหนดรูปแบบมาตรฐาน
ในการเช่ือมต่อและเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล ตลอดจนการจัดท ารายละเอียดนโยบายด้านความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การจัดท ารายละเอียดนโยบายด้านความปลอดภัยทางไอที แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการโอนย้าย
ระบบ แผนการบูรณาการระบบ คุณลักษณะของรายการอุปกรณ์ที่จัดหา สถาปัตยกรรมองค์กร และจัดให้มีกระบวนการท า POC 
(proof of concept) ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป  

  

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   

  เร่ือง  รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี ้

 ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -ญี่ปุ่น ฉบับลงนาม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕         
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงสิทธิการบินต่าง ๆ ได้แก่ เส้นทางการบิน สิทธิความจุความถี่ สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕    
การปรับปรุงข้อบทการท าการบินโดยใช้ช่ือเที่ยวบินร่วมกัน และความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ รวมทั้งร่างหนังสือแลกเปลี่ยน
ทางการทูตของไทยและญี่ปุ่น 
 ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยค าตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระส าคัญ 
 

        ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 



 

นโยบายที่ 
๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
      
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การลงนามความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union : ITU) ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ฉบับแก้ไขสุดท้าย โดยมีส่วนประกอบส าคัญ เช่น ช่ืองานแสดง
และค านิยาม สถานที่และวันในการจัดงานแสดง ภาระหน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ เง่ือนไข และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น    
ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพจะต้องด าเนินการและจัดเตรียม การระงับข้อพิพาท เป็นต้น และให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและส านักงบประมาณ เกี่ยวกับเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๔ 
การจัดเตรียมพื้นท่ีแก่รัฐบาลไทยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าพื้นที่เป็นจ านวนจนถึงสองพัน (๒,๐๐๐) ตารางเมตร ในส่วนที่
ระบุว่า “เป็นจ านวนจนถึงสองพนั (๒,๐๐๐) ตารางเมตร” ที่ถูกต้องควรจะเป็น “เป็นจ านวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ (สองพัน) ตารางเมตร” 
โดยขอให้ตรวจสอบจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นควรค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมี    
ความประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อมิให้เป็นภาระงบประมาณ        
เกินความจ าเป็น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
เพื่อลงนามในความตกลงฯ ต่อไป 
 

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๙ 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินโครงการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ส าหรับใช้ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์ส าคัญส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ขึ้นเองภายในประเทศ และลดการน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า  
ในภูมิภาค ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ เกี่ยวกับการก าหนดให้มีการวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเครื่องอุปกรณ์
ส่วนควบที่ส าคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย สภาพของถนน
และพื้นที่ในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย การดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างการใช้งาน การส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากร โดยจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหลายภาคส่วน เช่น บุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และอาจพิจารณาจัดหาทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการสู่สาธารณชนให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนมุ่งเป้าฯ ควรต้องเชื่อมโยงกับแผนที่น าทาง 
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์   
ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๒ และการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานให้ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินงานท่ีเชื่อมโยง
กับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการชนิดและพัฒนาเรื่องดังกล่าว       
ไว้แล้ว ส่วนในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจ
เพื่อการพัฒนา (Thailand Earth Observation System : THEOS-2) มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ การก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ ขั้นตอน กระบวนการด าเนินโครงการ และการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ขององค์การมหาชน ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
รับไปด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนโครงการ (Feasibility Study) 
ก่อนท่ีจะเสนอรายช่ือประเทศเป้าหมายที่จะจัดท าความร่วมมือในโครงการฯ หรือขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ต่อไป โดยให้กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับกรณีที่มีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของพระราชบัญญัติฯ  โดยเคร่งครัด การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่า      
ในการด าเนินงานระหว่างการใช้งบประมาณของรัฐกับการให้เอกชนร่วมลงทุน การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการฯ ที่เป็น
รูปธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ การพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบของ   
ทางราชการ และค านึงถึงถ้อยค าตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ 
ให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเร่งด าเนินการให้เกิดความชัดเจนและได้ข้อยุติ
โดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการดังกล่าวได้ภายในปี ๒๕๕๙ 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
      
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

 ๓. ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รับไปพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอเรื่องและการขออนุมัติ
ด าเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนว่า จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับใดบ้างหรือไม่ และควรต้องมี
การก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หรือข้ันตอนการด าเนินการอย่างไรหรือไม่ โดยเฉพาะการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ขององค์การมหาชน ที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
 



 

นโยบายที่ 
๙ 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. รับทราบร่างค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ .../๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการแก้ไขค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๖/๒๕๕๓ โดยแก้ไขนิยามค าว่า “สัตว์น้ า” หมายความว่า 
สัตว์น้ ามาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น “สัตว์น้ า” หมายความว่า สัตว์น้ าที่ก าหนดนิยามไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าในอนาคต และให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด 
เกี่ยวกับการระงับความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีน้ าจืดโดยด่วนต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเร่ง
ด าเนินการศึกษาแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศให้แล้วเสร็จควบคู่กับการศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงสัตว์น้ า      
ด้วยระบบปิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ าจืดในภูมิภาคต่าง ๆ และศึกษาการก าหนดเขตพื้นที่น้ าจืดใหม่ที่ชัดเจนโดยละเอียด 
รวมทั้งการเร่งพิจารณาและก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท าและประกาศใช้แผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ      
การจัดเตรียมแนวทางและความพร้อมในการช้ีแจงความจ าเป็นในการเร่งปรับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดให้มีความยั่งยืน
และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวในเบื้องต้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และการพิจารณาถึงความจ าเป็น
และเหมาะสมในการผ่อนผันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘     
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   

     เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอว่า ไม่ขัดข้องกับร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) เสนอ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และขยายระยะเวลาด าเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๒ 

(องค์การมหาชน) ที่ก าหนดไว้ ๕ ปี เป็น ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ยุบเลิกเมื่อมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
หรือองค์กรอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกับธนาคารที่ดินหรือเมื่อพ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกา ในเรื่องนี้      
มีผลใช้บังคับแม้จะยังมิได้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกับธนาคารที่ดิน ตามที่สถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
ของส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับร่างมาตรา ๑๓ ที่ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) ขึ้นใหม่ แต่ความในร่างมาตรา ๓๒ (๕) มีความซ้ าซ้อนกับร่างมาตรา ๓๒ (๗) สมควรให้ใช้ร่างมาตรา ๓๒ (๗) และควร
แก้ไขรายละเอียดของร่างมาตรา ๑๗ ที่ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และก าหนดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเดิมที่ก าหนด “ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล... ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง   
กับการจัดตั้งสถาบัน ...” เป็น “ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล... ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบัน ...” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เร่งด าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ คร้ังท่ี ๑๘        
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๘ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. สถานการณ์น้ า ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ า
รวม ๓๕,๑๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๑๑,๖๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 
                ๒. การจัดสรรน้ า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๘,๐๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขือ่นแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว ๒,๓๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                ๓. การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ก าหนด
แผนการระบายน้ าจากเขื่อนจ านวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ 
๑๗.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
                ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ พื้นท่ีปลูกข้าวนาปี 
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ท่ีปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยวแล้ว 
๖.๓๘ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 
๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน ๑.๙๘ ล้านไร่ 
เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๕๑ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๔ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๔๗ ล้านไร่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ คร้ังท่ี ๑๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑๙ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
  ๑. สถานการณ์น้ า ณ วันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ า
รวม ๓๔,๖๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๑๑,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

 ๒. การจัดสรรน้ า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๘,๖๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน  เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว ๒,๔๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๓. การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ก าหนด
แผนการระบายน้ าจากเขื่อนจ านวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ 
๑๗.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี   
ปี ๒๕๕๘ แผนเพาะปลูก ๗.๔๕ ล้านไร่ ปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ ไม่ปลูก ๑.๐๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ท่ีปลูก ๖.๔๐ ล้านไร่ แบ่งเป็น เก็บเกี่ยวแล้ว 
๖.๓๘ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๒ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 
๑.๗๖ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน ๑.๙๘ ล้านไร่ 
เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๕๙ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๔ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๓๙ ล้านไร่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง สถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ คร้ังท่ี ๒๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๒๐ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
  ๑. สถานการณ์น้ า ณ วันที ่๗ เมษายน ๒๕๕๙ เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้งประเทศ จ านวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรน้ า
รวม ๓๔,๐๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของปริมาตรน้ ากักเก็บทั้งหมด เป็นน้ าใช้การได้ ๑๐,๕๐๑ ลา้นลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของปริมาตรน้ าใช้การทั้งหมด 
 ๒. การจัดสรรน้ า ช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๖ เมษายน ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ทั้งประเทศ ใช้น้ าไปแล้ว ๙,๔๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของแผนการจัดสรรน้ า ส่วนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันน้ าจากแม่กลอง) ใช้น้ าไปแล้ว ๒,๖๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓ ของแผนการจัดสรรน้ า คิดเป็นระบายน้ าเฉลี่ยวันละ ๑๖.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๓. การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ช่วงวันที่ ๒๘ มีนาคม-๓ เมษายน  ๒๕๕๙ ก าหนด
แผนการระบายน้ าจากเขื่อนจ านวน ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉลี่ยวันละ 
๑๗.๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ผลการเพาะปลูก
ข้าวนาปรัง จ านวน ๑.๙๘ ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๑.๗๑ ล้านไร่ เสียหาย ๐.๐๐๔ ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว ๐.๒๗ ล้านไร่ 
 ๕. จุดเฝ้าระวัง (๑) อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๑๐ เขื่อน (น้ าน้อย) ได้แก่ แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา ห้วยหลวง 
จุฬาภรณ์ ล าปาว ล าพระเพลิง อุบลรัตน์  กระเสียว คลองสียัด และบางพระ (๒) ปริมาณน้ าท่าในล าน้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ปริมาณ
น้ าน้อย โดยมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือ การป้องกันความเค็มที่บริเวณสถานีประปาส าแลไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเพื่อการผลิตน้ าประปา 
 ๖. แนวโน้มสถานการณ์น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศมีเพียงพอถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ปริมาณฝน
ในช่วง ๗-๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส าหรับภาคกลาง ตะวันออก 
และใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนช่วงวันที่ ๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ อากาศมีความช้ืนมากขึ้น เหมาะสมที่จะปฏิบัติการฝนหลวง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขออนุมัติหลักการในการด าเนินงานตามแผนงานฟ้ืนฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดและขออนุมัติงบกลาง ปี ๒๕๕๙ รายการ

เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติงบกลาง ปี ๒๕๕๙ รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน ๑๑๔,๐๓๗,๐๐๐ บาท 
เพื่อด าเนินการขุดลอกแก้มลิงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามแผนงานฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด ระยะเร่งด่วน โดยมอบหมาย
ให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 



                สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๔ 

                    ๑.๒ อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับ    
การแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รับผิดชอบการด าเนินงาน   
ตามแผนงานฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ด ระยะเร่งด่วน และระยะที่ ๒ ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรวางระบบการขุดลอกและก าจัดตะกอ นดิน          
ที่ถูกหลักวิชาการ มีการสร้างระบบดักตะกอนที่จะลงสู่บึงเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาว รวมทั้งควรพิจารณาความคุ้มค่าระหว่าง     
การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรของรัฐ กับการจ้างเหมารายปี เพื่อหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในการขุดลอกตะกอนดิน และควรมี      
การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นการถาวร ตลอดจนควรจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพิจารณาทางเลือกตามข้อเสนอในรายงานการศึกษา และร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมและความจ าเป็น
ของการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ การด าเนินการทุกข้ันตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอรับการสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง เพ่ิมเติม (โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู

แหล่งน้ า) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จ านวน ๖๒๕,๙๕๗,๒๐๐ บาท ให้กองทัพบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๘๔ โครงการ ต่อไป ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 



 

นโยบายที่ 
๑๐ 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมหรือมีความพร้อมต่อการตรวจสอบ
จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการด าเนินการเกี่ยวกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU Fishing) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงมาตรฐาน
การบินพลเรือนของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการผลิตสินค้าร่วมกันภายในอาเซียน (ASEAN Brand) เพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยงการผลิตในภูมิภาค ทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและเกิดประโยชน์กับประชาชนในอาเซียน อันจะส่งผลให้ประเทศไทย
เป็นผู้น าในอาเซียนต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านจัดท าแผนการปฏิรูปภารกิจที่ส าคัญ       
ในความรับผิดชอบที่จะด าเนินการในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการทั้งในเชิงการบริหารงานและการบริหาร
งบประมาณ ทั้งนี้ ให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น ในการด าเนินการดังกล่าวให้มี Roadmap 
ในแต่ละภารกิจที่ชัดเจน โดยจ าแนกเป็นภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจเสริม และให้ความส าคัญใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
ความพร้อมในด้านกฎหมาย การก าหนดกลไกการขับเคลื่อนการวางแผนการบริหารจัดการในระยะยาวอย่างเป็นระบบ การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
                    ๒.๒ ตามที่ปัจจุบันได้มีการปลอมแปลงเอกสารหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ท าให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เช่น 
การปลอมแปลงหนังสือราชการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี จึงให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ [กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)] กระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาด าเนินการติดตามและตรวจสอบผู้กระท าผิดที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ดังกล่าวและด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
                    ๒.๓ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 
                          ๒.๓.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ การเล่นน้ าอย่างสุภาพ การแต่งกายให้เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย 
                          ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชน เช่น    
การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจร การจัดชุดเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ การตรวจสอบไฟส่องสว่างบนท้องถนน 
การป้องกันวินาศกรรม รวมทั้งด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา   
อันเกิดจากการขับข่ียานพาหนะ โดยเคร่งครัด 
                    ๒.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความรู้ความเช่ียวชาญหรือ
ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการน้ า เช่น ประเทศอิสราเอลเพื่อมาให้ค าแนะน าแก่ประเทศไทย 
                    ๒.๕ ให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบอายุการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะภารกิจท่ีส าคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยวางแผนการใช้งาน 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

การซ่อมบ ารุงรักษา การจัดหาของใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ รวมทั้งจัดท าแผนการของบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องด้วย 
                    ๒.๖ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและแก้ไขปัญหากรณีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะกุ้งในพื้นที่     
น้ าจืดได้ใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยง ซึ่งการใช้ความเค็มดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพ้ืนท่ีดังกล่าวด้วย 
                    ๒.๗ ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้น้ ามันปาล์มในน้ ามันไบโอดีเซลส าหรับ
รถยนต์ชนิดต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๘ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาด าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยให้รายงานผลการด าเนินการ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกเดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการปราบปรามการลักลอบน าสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี 
เช่น กากถ่ัวเหลือง น้ ามันปาล์ม หรือสินค้าท่ีผิดกฎหมาย เข้าประเทศตามแนวชายแดน รวมทั้งด าเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการป้องกัน
การลักลอบน าเข้าสินค้าดังกล่าวด้วย 
                ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาก าหนดให้มีกลไกในลักษณะคณะท างานหรือกลุ่มงาน ประกอบด้วยบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพื่อท าหน้าที่ติดตามคดีส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะในขั้นตอนการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
                    ๒.๒ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการน าตัวผู้กระท า   
ผิดกฎหมายที่หลบไปพ านักในต่างประเทศกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นั้น ให้กระทรวง
ยุติธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศด าเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น และสร้างความเข้าใจแก่สังคมว่าการด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการร่วมด าเนินการให้ “ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งธรรมมาภิบาล” 
โดยให้การปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล นั้น ให้ทุกส่วนราชการเริ่มต้นปีแห่งธรรมาภิบาลตั้งแต่      
วันสงกรานต์ (วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙) เป็นต้นไป โดยให้ทุกส่วนราชการประกาศใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินภารกิจส าคัญ
ของหน่วยงาน 
                    ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๙ นั้น ให้กระทรวง 
มหาดไทยรายงานผลการด าเนินการตามแผนอ านวยความสะดวก โดยให้วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทาง    
ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนให้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังเทศกาลสงกรานต์ด้วย 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการให้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรม และ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
                    ๓.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับครูและเด็กนักเรียน ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการประเมินผลการศึกษารูปแบบใหม่ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งน าเสนอ
ผลความคืบหน้าในลักษณะที่เข้าใจง่ายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย 
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 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับ
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายที่จะใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดย ๑๒ คณะภาคธุรกิจ 
และให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายต่าง ๆ โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเสนอ นั้น 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะภาคธุรกิจทั้ง ๑๒ คณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                    ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับทุกส่วนราชการรวบรวมกิจกรรม       
ที่ต้องด าเนินการและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินการให้ชัดเจน ทั้งนี้ โครงการ
ที่มีความส าคัญเร่งด่วนให้เริ่มด าเนินการภายในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ส่วนที่เหลือให้ส่งต่อให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นหลักการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกันในภาคส่วนต่าง ๆ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด าเนินการตามแผนอ านวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนให้คณะรัฐมนตรีทราบภายหลังเทศกาลสงกรานต์ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของ
ต่างประเทศเพื่อน ามาปรับใช้ในประเทศไทย รวมทั้งน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลการก่ออุบัติเหตุของผู้ขับขี่เพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น การต่อใบอนุญาตขับข่ีรถ 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยให้เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (press release) เน้นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจหรือ
ประเด็นที่สื่อมวลชนน าเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง รวมถึงประโยชน์โดยตรงที่ประชาชนจะได้รับ โดยให้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าว      
ให้สื่อมวลชนเผยแพร่เป็นประจ าทุกวัน นั้น ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวและส าเนาข่าวประชาสัมพันธ์ส่งให้
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมน าเสนอนายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ด้วย 
                    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพิ่มเติม ๓ คณะ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ด้านการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และด้านการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 
ทั้งนี้ ให้น าเสนอค าสั่งให้นายกรัฐมนตรีลงนามโดยด่วน 
                    ๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาศึกษาก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับลดพื้นที่การด าเนินโครงการลงเพื่อใช้ในการบ าบัดน้ าเสียเฉพาะในเขตพื้นที่ดังกล่าว 
และน าพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การจัดท าแหล่งท่องเที่ยว การจัดท าศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ต่อไป 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อรองรับเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง เช่น การจัดให้มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคาร การเตรียม
รถกระเช้าท่ีใช้ในการดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และการให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเฉพาะระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการบ้านประชารัฐ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องค านึงถึงความสามารถ
และฐานะของสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการในอนาคตด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบก โดยเฉพาะ
ในจุดที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวส าคัญ เช่น ทางยกระดับเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณถนนพระราม ๒ เส้นทางสายหลักสู่ภาคใต้   
ที่ช ารุดทรุดโทรม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
                    ๑.๓ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น พัฒนาระบบผันน้ าเช่ือมโยง ๒ จังหวัด จากแม่น้ าเพชรบุรี
ถึงอ่างเก็บน้ าห้วยมงคล (จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุข้าวให้เกษตรกร โดยหาวิธีอ่ืน 
แทนการแจกเมล็ดพันธ์ุ เช่น การน าเมล็ดพันธ์ุดีไปแลกเมล็ดพันธ์ุของเกษตรกร 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวง      
การต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสรุปกรอบความร่วมมือในภารกิจส าคัญที่ประเทศไทยร่วมมือกับต่างประเทศ      
ในระดับต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) กรอบความร่วมมืออาเซียน กรอบความร่วมมือ     
ในกลุ่มประเทศกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) กรอบความร่วมมือกับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในองค์การสหประชาชาติ 
(Group of 77 : G77) กรอบความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยจัดท ากรอบระยะเวลาการด าเนินการให้ชัดเจนว่ากิจกรรมใดจะต้อง
ด าเนินการภายในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) และกิจกรรมใดจะต้องส่งต่อให้
รัฐบาลชุดต่อไป โดยให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ    
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ส่งให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมน าเสนอนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
ทุกท่านจัดท าแผนการปฏิรูปภารกิจที่ส าคัญในความรับผิดชอบที่จะด าเนินการในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยให้มีแผนที่น าทาง (Roadmap) 
ในแต่ละภารกิจที่ชัดเจน จ าแนกเป็นภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจเสริม โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการทั้งในเชิงการบริหารงาน
และการบริหารงบประมาณ ความพร้อมในด้านกฎหมาย การก าหนดกลไกการขับเคลื่อนการวางแผนการบริหารจัดการในระยะยาว
อย่างเป็นระบบ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นั้น ให้ด าเนินการ 
                          ๓.๑.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว 
โดยในการจัดท า Roadmap ให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป็นส าคัญ และให้
พิจารณาในด้านต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้ความส าคัญ เช่น การเกษตร การบริหารจัดการน้ า ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
การศึกษา สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความมั่นคง การค้าการลงทุน การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดระเบียบพื้นที่ ระบบการคมนาคมขนส่ง การจัดการเมืองใหญ่ การบริหารจัดการแรงงาน   
ทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายและการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านส่ง Roadmap ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายในสัปดาห์หน้า
เพื่อรวบรวมน าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                          ๓.๑.๒ ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจที่ส าคัญในความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนหรือเรื่องที่สมควรสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยจัดท าสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจในลักษณะ
ดังกล่าวส่งให้กรมประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประ เทศไทยผ่านรายการคืนความสุข    
ให้คนในชาติหรือรายการเดินหน้าประเทศไทย รวมทั้งเช่ือมโยงข้อมูลภารกิจในลักษณะดังกล่าว และ Application ในความรับผิดชอบ
กับศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center : GAC) 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                    ๓.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบาย
ต่าง ๆ โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเสนอ นั้น ในการจัดท าโครงการหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการเชิญคณะกรรมการสานพลังประชารัฐและคณะท างาน ๑๒ คณะ ภาคธุรกิจ เข้าร่วม
ตามความเหมาะสมด้วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๓.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดด าเนินการจัดหารถไฟฟ้าส าหรับโครงการระบบรถไฟเช่ือมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และพิจารณาเพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานี เช่น ลิฟท์ และทางลาดส าหรับผู้โดยสารที่มี
สัมภาระ รวมทั้งพิจารณาช่องทางการเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น โดยให้ค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชนเป็นหลัก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง) รายงานข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
             ๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งศูนย์บูรณาการความปลอดภัย   
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแนวทาง    
การด าเนินการ ได้แก่ 
                    ๑.๑ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนเผชิญเหตุ จัดชุดเฝ้าระวัง ชุดให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่าง
ในสถานท่ีต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
                    ๑.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด จัดตั้งด่านชุมชน ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับข่ียานพาหนะ รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก
และจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขับขี่
ยานพาหนะจะด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก   
การขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัดต่อไป 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า จากการตรวจเยี่ยมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปว่า 
                    ๒.๑ กรณีทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิไม่แสดงสถานะการท างาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
อยู่ระหว่างด าเนินการบ ารุงรักษาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน โดยระหว่างนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะติดตามข้อมูล
จากทุ่นสึนามิของประเทศอินเดียและออสเตรเลียซึ่งเป็นทุ่นท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และอยู่ในโครงข่ายการเช่ือมโยงสัญญาณระบบ
ทุ่นตรวจวัดสึนามิของ NOAA ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง 
                    ๒.๒ กรณีหอเตือนภัยและอุปกรณ์เตือนภัยช ารุดจ านวนมาก เกิดจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
และขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงได้ใช้ช่องทางอื่นเพื่อการแจ้งข่าวและแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การส่ง SMS การใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน วิทยุสื่อสาร การประสานงานกับเครือข่าย
ภาคประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจ้างเหมาบ ารุงรักษาหอเตือนภัย
และอุปกรณ์เตือนภัยดังกล่าว 
                    ๒.๓ กรณีการโอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีผลใช้บังคับนั้น ขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ระหว่างการปรับบทบาท อ านาจหน้าท่ี และอัตราก าลังให้เหมาะสมก่อนส่งมอบภารกิจให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 
 
 
 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่าคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมฯ แบบพอเพียง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสมพระเกียรติ โดยบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน และใช้งบประมาณของแต่ละหน่วย งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ทั้งนี้ ให้เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา) เพื่อพิจารณาคัดกรองเป็นกิจกรรมของรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะสิ้นสุดในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถฯ จะสิ้นสุดในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รายงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   
ในการบริหารจัดการพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ า (เขาหัวโล้น) โดยมีแนวทางการด าเนินการประกอบด้วย (๑) การสร้างความเข้าใจแก่    
ทุกภาคส่วน (๒) การจัดระเบียบคนและพื้นท่ี (๓) การป้องกันและรักษาป่า (๔) การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (๕) การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ (๖) การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๗) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒๐ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๗๘ ระยะที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๕๙) จะด าเนินการน าร่อง   
ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๙) ด าเนินการในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด และระยะที่ ๓ 
(ปี พ.ศ. ๒๕๗๐-พ.ศ. ๒๕๗๙) ด าเนินการในพื้นที่ส่วนท่ีเหลือต่อไป 
                ๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า ขณะนี้ได้มีภาคเอกชนจ้างส านักงานที่ปรึกษา
จากต่างประเทศเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ทบทวนความจ าเป็นของกฎหมายทุกระดับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคต่อ      
การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ โดยน าร่องในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ก่อนให้มีความคล่องตัว เพื่อเอื้อต่อการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศได้ด าเนินการยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็นแล้ว เช่น เวียดนาม เม็กซิโก และเกาหลี เป็นต้น 
                ๓. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงานว่า กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด    
จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 
ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงละครแห่งชาติ เวทีกลางท้องสนามหลวง ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และมิวเซียมสยาม 
ประกอบด้วยการแสดงงานมหกรรมรามายณะอาเซียน (ASEAN Plus Ramayana) โดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย) และอินเดีย รวม ๘ ประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นการแสดง
ความพร้อมการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกันเพ่ือน าไปสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยกรมประชาสัมพันธ์เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
                ๔. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานว่า (๑) มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ    
อาทิ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการสินเช่ือ ๑ ต าบล ๑ SMEs เกษตร เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย และโครงการบ้านประชารัฐ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีและมีการด าเนินการ
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ (๒) การประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
โดยคณะท างานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ทัง้ ๑๒ คณะ จะต่อยอดและขยายผลการด าเนินงานลงสู่ระดับพ้ืนท่ีให้มากขึ้น 
รวมทั้งจะประสานกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และภาคเอกชนเพื่อ    
จัดให้มีช่องโทรทัศน์ประชารัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้กลไกประชารัฐ และ (๓) ข้อมูล
หนี้ครัวเรือนของประเทศที่อยู่ในระดับสูง นั้น ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์หนี้สิน    



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

แต่ละประเภทยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 
ซึ่งสินเช่ือแต่ละประเภทส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์หนี้ครัวเรือน
ที่สะท้อนสภาพความเป็นจริง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รายงาน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตตามผลการประชุมเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผลการประชุมเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าควรเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง 
เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเร่งรัดการด าเนินโครงการพัฒนาระบบผันน้ าเชื่อมโยง ๒ จังหวัด จากแม่น้ าเพชรบุรี
ถึงอ่างเก็บน้ าห้วยมงคล (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ)์ ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
และการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบก เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมปรับปรุงเส้นทางโดยเฉพาะในจุดที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวส าคัญ 
เช่น การท าทางยกระดับเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณถนนพระราม ๒ และเร่งปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ช ารุดทรุดโทรม โดยเฉพาะ
เส้นทางสายหลักสู่ภาคใต้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
                    ๑.๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในการรักษาฐานการท่องเที่ยวของประเทศ เพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการ และเพิ่มการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
                ๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า 
                    ๒.๑ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นการเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ เช่น วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
                    ๒.๒ ในการเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการ        
ธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ๘ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความห่วงใยในความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น นโยบายประชารัฐ มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ กับผู้เข้าสัมมนาด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง และค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เร่ือง การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดบางประการ
ที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามที่ส านักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
 ๑. ค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ 
๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  
 ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
บางประการที่เป็นภยันอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เร่ือง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร     
สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เร่ือง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ

กัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที ่
๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่า   
ห้ามเรียกเงินโดยเด็ดขาด ให้แรงงานแจ้งมาที่นายกรัฐมนตรีผ่านส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เร่ือง การประมูลคลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่          
เพื่อกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๑๐/๒๕๕๘ และค าสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
ดังนี ้
 ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที่ ๑๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (แก้ไขอ านาจหน้าที่ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิด การบูรณาการการท างานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕) 
 ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที่ ๒๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (แก้ไขอ านาจหน้าที่ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ  การท างานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕) 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง 
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ   
 
 
 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติเพื่อเข้าเป็นภาคี
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) โดยให้กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แทนส านักงานอัยการสูงสุด ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) น าเรื่องการขอการสนับสนุนกรอบอัตราก าลังเสนอ
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)] ตามความเห็นของ     
ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควร    
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกาฯ และเห็นควรสนับส นุน
กรอบอัตราก าลัง จ านวน ๒๐ อัตรา ให้แก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่มขึ้น โดยอัตราก าลังที่จะเพิ่มขึ้น 
ควรจัดสรรผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางและมีทักษะทางภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดท ารายงานฯ ตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี รวมถึงการสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนและการสร้างความตระหนักรู้ในประเทศ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐช่วยเผยแพร่และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอว่า ได้จัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญโดยทั่วกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ จึงได้จัดท าค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
โดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาส าคัญ ๆ ของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกเพื่อแจกจ่าย รวมทั้งท าการช้ีแจง
ให้ประชาชนได้ทราบด้วย ในการด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของ
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงาน ได้แก่ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
                ๒. ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ สาระส าคัญ
ของร่างรัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั้งด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ดังนี ้
             ๑. สั่งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มอาสาสมัครหรือกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ 
ในสังกัดทุกประเภท และทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการด าเนินการ
ออกเสียงประชามติ รวมทัง้การจัดบุคลากรท าหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพี่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และด าเนินการ
อื่นใดท่ีจ าเป็น เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ โดยให้ถือเป็นงานในหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างนั้น ๆ ด้วย 
                ๒. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท และทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติการใด ๆ ในลักษณะเป็นการช้ีน าให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงไปลงคะแนนออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

                ๓. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท และทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป และให้ค าแนะน า ชักชวนบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัว 
ญาติ และมิตรสหาย ไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงในสังกัด
ในการไปใช้สิทธิออกเสียงด้วย 
                ๔. ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการออกเสียงประชามติ 
                ๕. ให้กระทรวงแรงงานก าหนดแนวทางหรือมาตรการการด าเนินงานท่ีมีความชัดเจนและมีผลในทางปฏิบัติระหว่าง
กระทรวงแรงงานกับภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน และลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา
หรือวันหยุด อีกทั้งเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อภาคเอกชน 
                ๖. ให้หน่วยงานด้านสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เผยแพร่ข่าวสารการออกเสียงประชามติอย่างต่อเนื่อง 
และทั่วถึง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด 
                ๗. ให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้มีการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา โดยให้ค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับการปฏิบัติงานในการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการไปใช้สิทธิออกเสียงของบุคลากรในสังกัดเป็นส าคัญ 
                ๘. ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าและตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบพร้อมทั้งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรในส่วนของผู้มีสิทธิ     
ออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สถิติของผู้มาใช้สิทธิออกเสียง          
มีความสอดคล้อง และถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ดังนี ้

  ๑. เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และแบบประเมิน
ส่วนราชการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการ
และการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๒. รับทราบตามที่ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในการประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง เลขาธิการ ก .พ. 
ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน แต่จะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อน ามาประกอบการประเมินส าหรับนายกรัฐมนตรี         
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการต่อไป ทั้งนี้ จะมีการจัดท า
คู่มือประกอบการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติต่อไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ยกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทท่ีท าการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๒๑ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง การก าหนด
มาตรฐานอาคารประเภทที่ท าการของทางราชการ 
                    ๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การอิสระ ใช้ร่างบัญชีราคามาตรฐาน
การออกแบบอาคารที่ท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก เพื่อก าหนดรูปแบบในการก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ และมีราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาที่ส านักงบประมาณก าหนด 
ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือสภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรมอบหมายให้ส านักงบประมาณวินิจฉัยปัญหา      
ข้อหารือ และก าหนดบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจ าเป็น 
                ๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ (เรื่อง การก าหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ท าการ
ของทางราชการ) 
                ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN 
Agreement on Medical Device Directive) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๒๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (คร้ังท่ี ๑๓)   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑๓) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ผลงานสะสมที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๐ 
 ๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด
ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพ้ืนท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐-๐-๘๐ ไร่ 
 ๓. การขนย้ายดินออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง ด าเนินการขุดและขนย้ายดินแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
 ๔. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ และปัญหากรณีชาวบ้านปลูกบ้านรุกล้ าเข้ามาในพ้ืนท่ีการก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเกียกกาย จ านวน 
๕ ครอบครัว ท าให้เปน็อุปสรรคต่องานก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ า 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง รายงานการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เร่ือง การบริหารจัดการ  รวมสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑,๓๐๐ คน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามค าสั่งดังกล่าว สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ก าหนด Roadmap การด าเนินงาน โดยจ าแนกออกเป็น ๔ ระยะ  
  ๑.๑ ระยะที่ ๑ วันท่ี ๑๓-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ของการเปลี่ยนผ่าน ต้องมีการด าเนินการตามภารกิจต่อเนื่อง
ปกติ  
  ๑.๒ ระยะที่ ๒ เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ รวมระบบสารสนเทศ เตรียมการจบการศึกษาของนักศึกษา 
วางแผนและรับนักศึกษาใหม่ เตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนร่วมกัน วางแผน
พัฒนาครูและเสนอร่างแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๑.๓ ระยะที่ ๓ เดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๙ เป็นช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ โดยจะมีการด าเนินการ
อย่างสมบูรณ์แบบ ลงมือปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งด้านการบริหารจัดการการเรียน การสอน การปฏิบัติงานตามนโยบาย ตลอดจน   
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๔ ระยะที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ด าเนินการตามงบประมาณใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐        
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด าเนินการ      
ตามกฎหมายและถ่ายโอนภาระงานทุกอย่างอย่างครบถ้วน 
 ๒. การปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  
  ๒.๑ ด าเนินการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนในส่วนที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไปเป็นอ านาจหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๒.๒ ด าเนินการโอนกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
โดยแยกจัดท าเป็น ๕ บัญชี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ๒.๓ โอนอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการอนุญาต 
การมอบหมาย หรือการปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบประเภท
อาชีวศึกษา เป็นอ านาจหน้าท่ีของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๒.๔ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๒.๕ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนที่ผู้รับใบอนุญาตใช้อยู่เดิมให้มีผลต่อไป และจะด าเนินการออกให้ใหม่ส าหรับ
สถานศึกษาท่ีมีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนใบเดียว แต่จัดการศึกษาท้ังสามัญและอาชีวะ จ านวน ๓๔ สถานศึกษา 
  ๒.๖ มีการส่งมอบงานจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในส่วนของเอกสาร ค าขออนุญาต      
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ท่ีได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก่อนวันที่ค าสั่งนี้
บังคับใช้ รวมทั้งให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการคน นักเรียน  ความร่วมมือ เข้าในระบบฐานข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
              ๑. รับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เสนอ
ขอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินส่งข้อมูลหรือค าสั่งทางราชการในการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้อง



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีดังกล่าว ให้ ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบทุกครั้งที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยนต าแหน่ง ออกจากราชการ    
และเกษียณอายุราชการ และแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
ในการประชุมครั้งท่ี ๗๒๕-๙๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๗๓๔-๐๘/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  
                ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ด ารงต าแหน่งการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ครั้งท่ี ๗๒๕-๙๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๗๓๔-๐๘/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ กขร. ห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด       
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การด าเนินการเรื่อง     
ที่อยู่อาศัยที่รัฐจัดให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงหลักเกณฑ์และรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ เช่น ให้เช่า ให้ผ่อนช าระ 
หรือให้เปล่า กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดและกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวม ๗ ฉบับ และให้หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดจากประชาชนด้วย 
 ๒. รับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาลรัฐบาล ครั้งที่ ๑๖ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
  ๒.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  ๒.๒ การปฏิรูปประเทศ การด าเนินการเชิงนโยบาย คณะกรรมการปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน 
จ านวน ๖ คณะ ได้แก่ คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา คณะที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง 
การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน คณะที่ ๓ ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ คณะที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คณะที่ ๕ ด้านความมั่งคง ลดความเหลื่อมล้ าการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และคณะที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยว 
วัฒนธรรม และการกีฬา 
  ๒.๓ การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การบริหารเศรษฐกิจ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุน
การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
ภายในวงเงิน ๒,๙๙๑,๕๒๙,๖๕๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดภายในกรอบวงเงิน ๒,๙๙๑,๕๒๙,๖๕๐ บาท 
                ๒. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ .ศ. .... 
โดยให้ครอบคลุมถึงรายการในลักษณะงบลงทุนที่มีเงินเหลือจ่ายต่อรายการไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรายการในลักษณะ
รายจ่ายประจ าที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก ากับให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบแจ้งส านักงบประมาณภายในวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง บันทึกสรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงาน กรณีขบวนการท ารถยนต์จดประกอบ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกสรุปผลการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงาน กรณีขบวนการ
ท ารถยนต์จดประกอบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดกรอบขั้นตอน ระยะเวลา และกระบวนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๗ หน่วยงานหลัก 
ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมสรรพากร โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหมายเลขตัวถังและหมายเลข 
เครื่องยนต์ ไปจนสิ้นสุดขั้นตอนการด าเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของจ านวนยอดรถยนต์
จดประกอบ จ านวน ๗,๑๒๓ คัน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ มีผลกระทบต่อบุคคลที่สามในสังคม    
เป็นวงกว้าง และลักษณะคดีเป็นที่สนใจต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนโดยทั่วไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจ าหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมวิชาการเกษตรได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ในการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัย
การผลิต โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประสงค์จะจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชหรือปัจจัยการผลิตสามารถ
ติดต่อขอซื้อจากกรมวิชาการเกษตรได้โดยตรง ทั้งนี้ สิทธิพิเศษในการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต นั้น มีความหมาย
ครอบคลุม ดังน้ี 
                ๑. พันธุ์พืช หมายถึง พันธุ์พืชไร่ พืชสวน และปัจจัยการผลิตที่ได้จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งพันธุ์พืช 
หมายความถึง ส่วนท่ีใช้ในการขยายพันธ์ุ เช่น เมล็ดพันธ์ุ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธ์ุ หัวพันธุ์ หน่อพันธุ์ เป็นต้น 
                ๒. ปัจจัยการผลิต หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยชีวภาพ ชุดตรวจสอบเชื้อชีวินทรีย์ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานกระทรวงพาณิชย์ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 
๘,๘๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วประมาณร้อยละ ๖๐ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ โดยในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา 
(ตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙) มีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 
             ๑. การดูแลราคาสินค้าเกษตร ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรขึ้นเป็นครั้งแรกตามนโยบายการตลาดน าการผลิต และมีแผนจะด าเนินการ           
ในท านองเดียวกันกับพืชชนิดอื่น ๆ ในระยะต่อไปด้วย 
                ๒. การดูแลค่าครองชีพ ได้จัดจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และ   
ได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคผ่านโครงการร้านอาหารราคาประหยัด “หนูณิชย์...พาชิม” ทั่วประเทศ 
                ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นผ่านกลไก “ประชารัฐ” ได้พัฒนาตลาดชุมชนเดิมสู่ “ตลาดต้องชม” พัฒนา
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) และมีแผนจะพัฒนา “หมู่บ้านท ามาค้าขาย” รวมทั้งพัฒนาร้านค้าส่งต้นแบบ 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                ๔. การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุน SMEs ให้มี Brand ของตนเอง เร่งแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ในการจดทะเบียน และมุ่งพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ รวมทั้งสนับสนุน SMEs Start-up ให้สามารถสร้างนวัตกรรม
และต่อยอดเทคโนโลยีด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
                ๕. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ เช่น ส่งเสริมระบบ
ตลาด e-Commerce ผ่านเว็บไซต์ thaitrade.com บริการข้อมูลของทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์เดียว รวมทั้ง
ให้บริการผ่าน Application บน Smart Phone 
                ๖. การผลักดันการส่งออก ได้ริเริ่มผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ ยวในอนุภูมิภาค 
แสวงหาโอกาสทางการค้าในตลาดใหม่ เจาะลึกเมืองรองในตลาดส าคัญ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งตั้งเป้าขยายการค้า  
สู่ภาคบริการที่ไทยมีศักยภาพให้มากขึ้น รวมถึงได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ YEN-D Program 
ด้วย 
                ๗. การปรับโครงสร้างองค์กร ได้ปรับรวมหน่วยงานทุกสังกัดในส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด  One Roof 
ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังใหม่เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การส่งออก 
รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตขึ้นในทุกหน่วยงาน 
    

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การด าเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวงด้านสังคมและส่วนราชการในกลุ่ม
กระทรวงด้านเศรษฐกิจ ทั้ง ๓ ระยะ จ านวน ๑๔๑ งาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ ดังนี้  
  ๑.๑ งานท่ีด าเนินการถ่ายโอนงานแล้วเสร็จ จ านวน ๘๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๕  
  ๑.๒ งานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายโอนงาน จ านวน ๒๘ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๕  
  ๑.๓ งานท่ีไม่เห็นควรถ่ายโอนงาน จ านวน ๓๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๐   
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับภารกิจท่ีจะถ่ายโอน เช่น ภารกิจศูนย์ฝึกพาณิชนาวีของกรมเจ้าท่า ภารกิจทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(Motorway) ของกรมทางหลวง ภารกิจเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง และภารกิจเพิ่มเติมในงานฝึกอบรม
ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมทั้งภารกิจที่ไม่เห็นควรถ่ายโอน เช่น งานขายทอดตลาด งานจัดท าบัญชีรับจ่าย 
เงินแก่ผู้มีส่วนได้ และงานประเมินราคาทรัพย์ ไปพิจารณาด าเนินการ 
 ๓. เห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตามผลการด าเนินการถ่ายโอนงาน พร้อมท้ังข้อเสนอแนะและมาตรการการ
ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จัดท ารายละเอียดแต่ละมาตรการการขับเคลื่อนเพื่อช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน และร่วมด าเนินการและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ส่วนราชการอย่างใกล้ ชิดมากยิ่งขึ้น ภาครัฐควรมี
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเอกชนเพื่อให้การด าเนินงานมีมาตรฐานและสามารถดูแลความปลอดภัย   
ให้แก่ประชาชนได้ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีความเคร่งครัดในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มี     
ความเหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ รวมถึงการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
ให้ครอบคลุมครบถ้วน ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ    
การให้ความส าคัญกับมาตรการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในระยะยาว การน าหลักการเปิดโอกาสให้องค์กรที่ไม่ใช่     
ภาคราชการเข้ามาแข่งขันในการให้บริการสาธารณะมาใช้ในการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ  และการวางระบบติดตามการด าเนินการ
ถ่ายโอนงานของส่วนราชการที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด โดยควรเร่งรัดหรือวางกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งให้รับฟังข้อสังเกตจากภาคส่วนต่าง ๆ และศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
ของต่างประเทศเพื่อน ามาปรับใช้ส าหรับประเทศไทยด้วย 
 



                 สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การเพ่ิมเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการ โดยให้
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุกรณีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งในสังกัดสถาบันการพลศึกษา คือ “ญ. ต าแหน่งในสังกัดสถาบันการพลศึกษา” ตามที่
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเสนอ 

 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติในรอบปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ด้านการปลูกจิตส านึก
และสร้างการรับรู้ ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามที่คณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงบประมาณ รับมติและข้อสั่งการของ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 



 
นโยบายที่ 

๑๑ 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  การด าเนินการด้านกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เพื่อให้กฎหมายแม่บทที่ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผล   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการออกกฎหมายลูกบท เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เพื่อให้
เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาต)ิ 
ทั้งนี้ โดยเฉพาะกฎหมายส าคัญที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือการปฏิรูปประเทศให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ส าหรับกฎหมายที่มีความส าคัญรองลงมาให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าการจัดท า
กฎหมายลูกบทดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
                ๒. ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการผู้รับผิดชอบกฎหมายบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในรายละเอียดของเนื้อหาให้ได้ความชัดเจนและให้ได้ข้อยุติในหลักการก่อนน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และ
เมื่อผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ให้ส่วนราชการแจ้งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เพื่อประสานสร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง การด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการเสนอกฎหมายล าดับรอง และการเร่งรัดด าเนินการเสนอกฎหมาย

หรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการเสนอกฎหมายล าดับรอง และการเร่งรัด

ด าเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ ดังนี้ 
                ๑. ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง
และกรอบระยะเวลาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วย 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับติดตามและเร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ    
เสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับด้านภาษี กฎหมายเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากท่ีดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้
สามารถน าที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐต่อไป กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้มี
การก าหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับสหกรณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ด้านอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายที่ต้องปรับปรุงกฎระเบียบและลดขั้นตอน
ในการด าเนินการให้กระชับและรวดเร็วขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายคนเข้าเมือง ตลอดจนจัดท ากฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามกฎหมายส าคัญ เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) กฎหมายเกี่ยวกับการประมง กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือน ท้ังนี้ ให้ด าเนินการเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ได้รับ

การคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิน กระบวนการด าเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๒ 

 ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดระดับวงเงินความคุ้มครองเงินฝากเป็นการทั่วไปใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๗๕๙๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙) และให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการเช่ือมโยงข้อมูล
ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงินให้มีความสมบูรณ์ การตรวจสอบรายงานฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน    
อย่างรอบคอบ การพิจารณาทบทวนอัตราการน าส่งเงินของสถาบันการเงินให้มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยง
ในระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งการให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากช้ีแจงรายละเอียดของเงินคืนรวมถึงการหักหนี้ให้ผู้ฝากได้รับทราบ
อย่างชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการอุทธรณ์ฎีกา) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาที่เห็นควรทบทวนหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  
 ๒. เห็นชอบข้อสังเกตที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอหลักการเกี่ยวกับ (๑) ระบบสิทธิ  
เป็นระบบอนุญาตจึงเป็นเพียงการแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบางมาตราเท่านั้น อาจไม่เป็นทาง 
แก้ไขท่ีจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการอ านวยการความยุติธรรมให้กับประชาชน ศาลยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงในเชิง
โครงสร้างของระบบการพิจารณาคดีอาญาทั้งระบบด้วย (๒) ศาลควรก าหนดกลไกในการพิจารณากลั่นกรองคดีที่จะต้องผ่าน     
การกลั่นกรองให้เกิดความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้การพิจารณาคดีอาญาเป็นไป
อย่างรวดเร็วข้ึน และ (๓) กรณีเมื่ออัยการสูงสุดลงลายมือช่ือรับรองในค าฟ้องฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย ศาลฎีกา
มีอ านาจทีจ่ะพิจารณารับหรือไม่รับก็ได้ ซึ่งในประเด็นนี้ควรก าหนดให้ศาลฎีการับไว้พิจารณาได้เลย นอกจากนี้ยังมีถ้อยค าที่ไม่ชัดเจน
ในการตีความ อาทิ “ประโยชน์สาธารณะ” “ข้อกฎหมายที่ส าคัญ” “แนวบรรทัดฐานของค าพิพากษา” และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้ให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับไปทบทวนตามข้อสังเกตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
     
 

 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙
 

                               แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะ

๐

๒๕

๕๐

๗๕

๑๐๐

๕ 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๑๖, 
๒๓ 
ก.ย. 
๕๗

 ๓๐ 
ต.ค. 
๕๗

๒๕ 
พ.ย. 
๕๗

๓๐ 
ธ.ค. 
๕๗

๑๐๘

๒๔๔
๒๒๕

๓๔๒

จํานวนเร่ือง

จํานวนเร่ือง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                                                                                                                         (วันที่ ๑

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนเมษายน ๒๕๕๙

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงต้ังแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

๕ เม.ย. ๕๙ ๑๒ เม.ย. ๕๙ ๑๙ เม.ย. ๕๙ ๒๖ เม.ย

๖๑

๔๔
๖๐

๗๑

๓๐ 
. 

๓๑ 
ม.ค. 
๕๘

๒๘ 
ก.พ. 
๕๘

๓๑ 
มี.ค. 
๕๘

๓๐ 
เม.ย. 
๕๘

๓๑ 
พ.ค. 
๕๘

๓๐ 
มิ.ย. 
๕๘

๓๑ 
ก.ค. 
๕๘

๓๑ 
ส.ค. 
๕๘

๓๐ 
ก.ย. 
๕๘

๓๑ 
ต.ค. 
๕๘

๓๐ 
พ.ย. 
๕๘

๓๑ 
ธ.ค. 
๕๘

๓๑ 
ม.
๕๙

๓๔๒

๒๓๙

๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐
๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖
๓๓๒ ๓๕๕

๒๓๓

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖  เรื่อง 

จํานวนเร่ือง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น ๒๓๖ เรื่อง  

๒๕๕๙ 

 

 – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

ย. ๕๙

๗๑

๓๑ 
.ค. 

๕๙

๒๙ 
ก.พ. 
๕๙

๓๑ 
มี.ค. 
๕๙

๓๐ 
เม.ย. 
๕๙

๒๓๓๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

เดือน 

เดือน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตาม
 ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙
การนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
๑๓๕ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และ

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระกา
 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระเพ่ือพิจารณา
 

วาระเพ่ือทราบ ๑๓๕

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๙) 

จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

การนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น ๒๓๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา 
เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๔ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

72
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วาระประธานแจ้ง

วาระอ่ืน ๆ

เพ่ือพิจารณา ๗๒ เร่ือง (๓๐.๒๑ %) 

๑๓๕ เร่ือง (๕๗.๒๐ %) 

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๒ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 

รประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

ประธานแจ้ง ๕ เร่ือง (๒.๑๙ %) 

อ่ืน ๆ ๒๔ เร่ือง (๑๐.๑๐ %) 
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๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น
 วาระเพ่ือพิจารณา       ๗๑
 วาระเพ่ือทราบ     ๑๓๕
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๔๐

๘๐

๑๒๐

จํานวนเร่ือง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                                                                                                                         (วันที่ ๑

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 

เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
๗๑  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๖๗  เรื่อง  วาระจร  
๓๕  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๑๒  เรื่อง  วาระจร  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๖๗

๑๑๒

๕
๒๓

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๓๖ เรื ่อง 

   ๕  เรื่อง  
 ๒๓  เรื่อง 

การเสนอ 

 

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๔
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๑

๙
๑
๑

๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๘

๖
๗

๑
๓

๕
๖

๘
๑

๘
๘

๔
๒

๕

๐ ๑๐

รธน.
บจธ.

สลธ.คสช.
อส.
ลต.
ศย.
ผผ.
กร.
สช.
ตช.
ปง.
ปช.
สว.
สม.
อก.
สธ.
ศธ.
วท.
วธ.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ทก.
ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๙) 

จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
คณะรัฐมนตรีช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่

๔ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๓๖ เรื่อง ดังน้ี

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๑๔

๑๒

๑๔
๑๖

๑๗
๒๓

๒๐ ๓๐ ๔๐

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
เรื่อง ดังน้ี 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๔๕

๔๐ ๕๐ จํานวนเร่ือง 
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๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย 
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไป
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่อง
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 
๙๘ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับ
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๒๐๓ เรื่อง
๘๖.๐๑ %

นโยบายรัฐบาล
138

58.47%

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๓๘ เรื่อง 
๕๘.๔๗ % 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                                                                                                                         (วันที่ ๑

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

ภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รัฐบาล จํานวน ๑๓๘ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องกฎหมาย

๑๓

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง

 

รวมท้ังสิ้น  ๒๓๖  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

เรื่องกฎหมาย
๓๓ เรื่อง

๑๓.๙๙ %

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

98
41.53%

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๙๘ เรื่อง 
๔๑.๕๓ 
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                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๑

๓๕

๘ ๕ ๔

๒๙

๓ ๓
๗

๓๙

๔

จํานวนเรื่อง 

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

(๑)    การปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒)    การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(๓)    การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
(๔)    การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗)    การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
(๘)    การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
(๙)    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 
(๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๘  เร่ือง
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                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑๗

๓๕

๔๓

๖

๓๐

๗

จํานวนเรื่อง 

ด้าน (๖)   (๕)   (๔)   (๓)   (๒)   (๑)   

(๑)   ด้านสังคม   (๒)  ด้านเศรษฐกิจ 
(๓)   ด้านการเมืองการปกครอง (๔)  ด้านความม่ันคง 
(๕)   ด้านการต่างประเทศ  (๖)  ด้านสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๘  เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะ
จํานวน ๒๒ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะ

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๙ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๓๐ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 

  
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๒ เร่ือง

๙.๐๙ %

ภาคกลาง
จํานวน ๓ เร่ือง

๑๓.๖๔ %

๑๓
๒๒

๑๘

๕๑

๗

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

นร. กห. กค. กต. กก. พม

จํานวนเร่ือง 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๙) 

จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติท่ีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

 

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 

ภาคเหนือ
จํานวน ๗ เร่ือง

๓๑.๘๑ % 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน ๓ 
๑๓.๖๔ 

จํานวน 

ภาคใต้
จํานวน ๖ เร่ือง

๒๗.๒๗ %

๔

๑๔
๗ ๙ ๖ ๔

๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๓

พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ

รวมท้ังสิ้น  ๒๒  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 

จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 

 

๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน 

 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๓ เร่ือง
๖๔ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๑ เร่ือง

๔.๕๕ %

เร่ือง

๑๑
๔ ๒ ๔ ๒ ๒

สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส. หน่วยงาน 
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๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของ
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรี
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณ
 

ลําดับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (
๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเป็น
การท่ัวไป พ.ศ. .... 

๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การทําให้แพร่กระจายซ่ึงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร
(แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตาม
ข้อเสนอ FATF) 

๖. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนด
ค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน

๗. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 

๘. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
             ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                                                                                                                         (วันที่ ๑

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเมษายน ๒๕๕๙ มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

ช่ือเรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๑
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการอุทธรณ์ฎีกา) 
๑

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีได้รับการคุ้มครองเป็น

๑๔๘๙๐

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การทําให้แพร่กระจายซ่ึงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... 

๑๔๗๗๗

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตาม

๑๔๗๔๔

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราช

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนด
ค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๑๔๓๒๗

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๑๔๒๕๐

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ๑๓๓๖๓
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๑๓๐๘๑

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้ันตอน 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ 
รวม 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ   

มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๑๕๒๔๐/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] 
๑๔๙๘๗/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] 

๑๔๘๙๐/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] 

๑๔๗๗๗/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] 

๑๔๗๔๔/๕๙ [๒๖/๐๔/๒๕๕๙] 

๑๔๓๒๗/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] 

๑๔๒๕๐/๕๙ [๑๙/๐๔/๒๕๕๙] 

๑๓๓๖๓/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] 
๑๓๐๘๑/๕๙ [๑๒/๐๔/๒๕๕๙] 

ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม

ฉบับ 

๒๒ 
๒๒ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 

 เรื่องท่ีเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกาศ ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ 
สํานักงานศาลยุติธรรม 
สํานักงบประมาณ 

รวม 

 
 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
๒๕๕๙) 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีจํานวน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 

ประเภทกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กําหนด 

พระราช
กฤษฎีกา

๑ ๑   
 ๑  ๔ 
 ๑   
 ๑   
 ๒   
   ๑ 
   ๒ 

ส่ิงแวดล้อม    ๒ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ๑ 

   ๑ 
   ๑ 
    
 ๑  ๕ 
 ๑   

๑ ๘  ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 กฎกระทรวง ระเบียบ และ
มีจํานวน ๓๖ ฉบับ จําแนกตาม

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ 

   
๒  ๒ 
   
   
   
   

๔   
   
   

๑   
   

๑   
   
   

๘  ๒ 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
     
 

 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
คค. กระทรวงคมนาคม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
พน. กระทรวงพลังงาน 
พณ. กระทรวงพาณชิย ์

มท.   กระทรวงมหาดไทย 

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม 

รง.   กระทรวงแรงงาน 

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม 

วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ.   กระทรวงสาธารณสุข 
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
                                                                                                                         (วันที่ ๑

 
สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

อักษรย่อ 
กร. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 

ปช. สํานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สช. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผผ. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศย. สํานักงานศาลยุตธิรรม 

ลต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อส. สํานักงานอัยการสูงสุด 

สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ิน 

รธน. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ิน (องค์การมหาชน) 






