


     คํานํา 
 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืนๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑  
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรนํ้าและป่า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายนํ้าในถนนสายหลักพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่า
เอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล  
จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย  
 
 

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
ไม่มมีติคณะรัฐมนตรทีี่สอดคลอ้งกับนโยบายด้านน้ี      
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

ร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ  ๓๐๔๐๒/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๒ 

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน 

  

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง   พ.ศ. ....  

๒๘๓๑๕/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๒ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักรว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือ
ในกิจการตํารวจ [Memorandum of Understanding between the Royal Thai 
Police of the Kingdom of Thailand (RTP) and the National Crime Agency 
of the United Kingdom of Great Britain (NCA) on Combating Transnational 
Crime and Police Cooperation]  

๓๐๔๓๔/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๒ 

บันทึกความเข้าใจโครงการจัดต้ังศูนย์แรกรับเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา  

๓๑๒๗๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๓ 

ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๔  

๓๑๒๐๖/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๓ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือ  
ในการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ (ASEAN-Australia Joint  Declaration for 
Cooperation to Combat International Terrorism)  

๓๒๒๓๒/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

ผลการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ศอ.บต. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙  

๒๘๓๘๔/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๔ 

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพ้ืนที่ 
๗ จังหวัดภาคใต้  

๓๑๒๓๖/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๕ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ขออนุมัติดําเนินโครงการ/งานในลักษณะงบลงทุนของกองบัญชาการกองทัพไทย  ๒๘๓๕๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๕ 

สารบญั



 
 

 

- ๒ -

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๕ ปี ระยะที่ ๗  ๒๘๐๒๙/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๖ 
ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  และการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ (Joint  
Commission-JC) ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๑  

๒๘๕๙๐/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๖ 

ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและผลการประชุม
สุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ  

๒๘๖๐๙/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) 
ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๗  

๒๘๔๓๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗ 

ผลการเยือนสิงคโปร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือกล่าวปาฐกถาในการประชุม IISS  Shangri-La 
Dialogue 15th Asia Security Summit  

๒๘๕๓๒/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๘ 

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง  

๒๘๓๔๑/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๘ 

ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ 
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๒๘๓๙๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๘ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘ 
(The 8th Economic Corridors Forum) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS)   

๒๘๕๔๙/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๙ 

ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และ
ขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมง
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี  

๒๘๐๔๕/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๙ 

ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

๒๘๑๐๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๑๐ 

ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีสําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่าง  
จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย  

๒๘๑๐๒/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๑๐ 

แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค 
เพ่ือการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
สัตว์นํ้าและสินค้าประมงอาเซียน  

๒๘๓๖๖/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๑๑ 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว

๒๘๕๓๘/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๑๑ 



 
 

 

- ๓ -
แห่งญี่ ปุ่น และร่างบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น  
การลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana  Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา 
สาธารณรัฐคาซัคสถาน  

๒๘๐๒๑/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๑๒ 

ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยกับมาเลเซีย  ๒๙๑๙๐/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๒ 
ปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ครั้งที่ ๕  

๒๙๒๐๙/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๓ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว  ๒๙๑๐๗/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๓ 
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน  
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงระดับรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ  

๒๘๙๘๖/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๔ 

สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)  

๒๘๙๕๐/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๕ 

รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ๒๘๙๘๔/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๕ 
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการท่องเท่ียว
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  

๒๙๒๒๔/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๕ 

ร่าง Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution 
Control with Means of  Implementation  

๒๙๒๐๑/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๑๖ 

สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓๐๕๑๕/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๑๖ 
รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ  ๓๐๔๒๘/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๑๗ 
ผลการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)  

๓๐๓๘๗/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๑๘ 

ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศย่ืนสัตยาบันสารความตกลงการจัดต้ังสํานักเลขาธิการ
ระดับภูมิภาคสําหรับการดําเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนต่อเลขาธิการอาเซียน  

๓๐๔๕๓/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามใน MoU โครงการ Implementing the Strategic 
Action Programme (SAP) for the South China Sea  

๓๐๔๒๑/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๑๘ 

ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ภูฏาน 
ครั้งที่ ๑ (The First Meeting of Joint Trade  Committee between Thailand 
and  Bhutan)  

๓๐๔๔๐/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๑๙ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่ประชุม  
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ 
และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ 

๓๐๓๑๗/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๒๐ 

ผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒  ๓๐๙๒๓/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๐ 



 
 

 

- ๔ -
ผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒๘ ๓๑๐๐๖/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๑ 
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

๓๑๓๓๑/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๑ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘ 
(The 8th  Economic  Corridor  Forum: ECF-8) ภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา  

๓๑๓๔๒/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๒ 

การเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information 
for Tax Purposes  

๓๑๒๑๒/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๒ 

การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ (AMCA) ครั้งที่ ๗  

๓๑๐๔๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๓ 

การเร่งรัดการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๑๒๔๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๓ 

ขอความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๕ ฉบับใหม่

๓๑๒๙๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๔ 

การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ
ปานามา  

๓๑๐๙๑/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๔ 

ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามกลไก Universal Periodic Review รอบที่ ๒ ๓๑๒๘๙/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๕ 
ขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ  
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับการเป็นเจ้าภาจัดการประชุมสุดยอด
กรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เก่ียวข้อง

๓๑๐๕๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๕ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบที่จะรับรอง  
ในการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ ๕

๓๑๐๕๓/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๒๕ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่น ด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ (The 8th Mekong-Japan Economic Ministers 
Meeting)  

๓๑๙๐๑/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๖ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ๓๒๓๖๕/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๖ 
รายงานผลคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร ๓๒๐๘๖/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๗ 
ขออนุมัติท่าทีไทยและร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า 
(JTC) ไทย-อิหร่าน ครั้งที่ ๑  

๓๒๒๔๕/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๗ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และครั้งที่ ๒๙ และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง

๓๒๒๕๖/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๘ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๓๒๓๒๓/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๘ 



 
 

 

- ๕ -
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙  

๓๒๒๒๖/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๙ 

ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นําลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ (Eighth Mekong-Japan 
Summit)  

๓๒๑๔๔/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๒๙ 

การขอความเห็นชอบให้รับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙  

๓๒๒๑๔/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๓๐ 

การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหน่ึงเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติ ทั้งภายใน
และภายนอกภูมิภาค (Draft Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN  
Responding to Disaster as One in the Region and Outside Region)  

๓๒๒๐๘/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๓๐ 

๓. การลดความเหล่ือมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ  ๒๘๓๗๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๓๑ 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ของการเคหะแห่งชาติ  ๒๙๙๒๕/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๓๑ 
ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) 
และขออนุมัติการดําเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ของการเคหะแห่งชาติ 

๓๐๕๒๓/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๓๒ 

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษ
ปล่อยตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๐๘๕๖/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๓๒ 

      ๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) 

๓๐๘๐๐/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๓๓ 

สรุปการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทย (Safety Thailand)  

๓๐๙๒๑/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๓๓ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว  
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
ประจําปี ๒๕๕๘  

๒๗๗๘๔/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๓๓ 

สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2  Watch List)  ๒๘๔๕๐/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๓๔ 

      ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   



 
 

 

- ๖ -

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ๒๘๔๓๔/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๓๕ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

 

๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

 

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  

๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  

     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทย
และภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชดําเนิน (กบพร.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

๓๐๔๙๘/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๓๕ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์
งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

 

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี  
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๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

 

    ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม  
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ๒๘๙๓๐/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๓๗ 

    ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  

ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  

๓๐๕๐๔/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๓๗ 

    ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา

 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  

ขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า  
ในถนนสายหลักพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร)  

๓๐๓๒๑/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๓๘ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

     ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๗๗๙๖/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๓๙ 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒๙๑๐๔/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๓๙ 
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ๓๒๓๑๐/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๓๙ 

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว(ร) ๒๒๒/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๔๐ 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว ๒๕๒/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๔๑ 
รายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๑๓๑๘/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๔๑ 

มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ว ๒๕๓/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๔๑ 
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    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม  

    ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กํากับดูแลการนําผ่านสินค้าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติ 
การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวม ๒ ฉบับ  

๒๙๔๑๘/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๙๓๔๗/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๔๒ 

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๙ ๓๑๘๙๖/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๔๓ 

     ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  

ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๓๔๔/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๔๓ 
มาตรการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ๓๑๔๑๙/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๔๔ 

     ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  

     ๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล

  

รายงานสรุปการดําเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ๒๘๙๗๐/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๔๔ 
สรุปรายงานสถานการณ์นํ้าในลุ่มนํ้าน่านและยม ๓๐๕๑๓/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๔๕ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งนํ้า ๓๒๑๓๗/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๔๕ 
ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปล่ียนสถานที่
ดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ระยะ
เร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตาม
มาตรการที่ ๖ การเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุน  

๓๒๓๕๘/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๔๖ 

    ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง  ๆพร้อมกับร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

  

มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ๒๘๔๒๑/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๔๖ 
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่เก่ียวข้องกับบัญชี
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเมื่อมีการผลิตปิโตรเลียมจาก
พ้ืนที่พัฒนาร่วมแล้ว [ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓]  

๒๙๒๓๖/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๔๗ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... ๓๐๓๐๑/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๔๗ 
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดต้ัง/ร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของ 
รัฐวิสาหกิจ  

๓๒๒๙๙/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๔๘ 
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ขออนุมัติจัดต้ังบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ๓๒๒๓๘/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๔๘
  ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี  

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือรองรับระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment  Master Plan)

๒๘๐๘๓/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๔๘ 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง) และ
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในชนบท [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ  
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ]  

๒๗๙๖๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๔๙ 

มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล (ร่างพระราช
กฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม ๔ ฉบับ)  

๒๙๑๕๘/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๔๙ 

    ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  

    ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  

๓๐๑๑๙/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๕๐ 

ผลการดําเนินการแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่ง
สาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๒๙๙๓๖/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๕๑ 

ความคืบหน้าการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll 
Collection System: ETCS) ระหว่างกรมทางหลวง (M-Pass) และการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (Easy Pass)  

๓๒๐๘๒/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๕๑ 

    ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ  
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

  

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ๓๑๓๔๕/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๕๒ 
การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ ๓๒๓๒๙/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๕๒ 
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๓๒๒๙๘/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๕๓ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

  

การขยายระยะเวลากําหนดวงเงินดําเนินโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตรคงค้าง
ทั้งหมด  

๒๘๒๙๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๕๔ 

ขออนุมัติจัดต้ังสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม และขออนุมัติงบประมาณอุดหนุน
การดําเนินงาน  

๒๘๕๘๐/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๕๔ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า ให้เช่าซื้อที่ดิน
และทรัพย์สินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. ....

๒๘๙๖๖/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๕๕ 

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐  

๓๐๓๒๘/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๕๕ 



 
 

 

- ๑๐ -
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม)  ๓๐๔๔๕/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๕๖ 
ขออนุมัติระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในการดูแลของรัฐ  ๓๐๑๕๖/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๕๗ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๒๑๐๗/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๕๗ 
แนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลังปี ๒๕๕๙/๖๐  ๓๒๓๔๘/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๕๘ 
ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่  

๓๒๒๐๐/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๕๘ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ๓๐๘๐๙/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๕๙ 
การจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....)  

๓๑๓๘๙/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๕๙ 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๒๔๙๐/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๖๐ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

 

รายงานการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing  Business)  ๓๐๔๖๘/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๖๐ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

ขออนุมัติการดําเนินงานเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และการปกป้องช่ือโดเมน  

๒๘๔๒๘/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๖๑ 

ขออนุมัติการดําเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ  ๒๘๔๐๒/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๖๒ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓๒๒๗๖/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๖๓ 

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

การแสดงความจํานงเพ่ือเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดทําความตกลงการค้าเสรีกับ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย  

๓๐๑๖๒/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๖๓ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗ .๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  



 
 

 

- ๑๑ -

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จาก
ฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๓๑๒๕๒/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๖๔ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ๓๐๘๕๓/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๖๕ 
ขอความเห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ  ๓๒๓๘๐/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๖๕ 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

    ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือ
ใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและพัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

   ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๗๙๕๗/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๖๗ 
รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๗  

๓๐๓๓๖/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๖๗ 

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
 

 



 
 

 

- ๑๒ -

   ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ 

  

   ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ  
         ในทุกมิติ 

  

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรนํ้าและป่า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

๓๑๘๙๘/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๖๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ๓๒๑๙๔/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๖๘ 

    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย     

ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๙๓๒๗/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๖๘ 

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากมาตรการในภาคพลังงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๙๙๑๕/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๖๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๓๙/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๐ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๔๔/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๗๑ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๔๘/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๗๒ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๕๑/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๗๓ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๖๐/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๗๔ 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายช่ือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕  

๒๗๗๘๓/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๕ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง การขยายกําหนด 
เวลาการย่ืนรายการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพ่ือความเป็นธรรม
แก่นักลงทุนและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข
เพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘  

๒๗๗๙๐/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๕ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการตาม
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงาน
ของรัฐ  

๓๐๘๐๔/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๗๖ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย  

๓๑๒๒๕/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๗๖ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายช่ือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ และคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการกับของที่เก็บในเขต
ปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีและของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 

๓๑๘๙๑/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๗๖ 



 
 

 

- ๑๓ -
แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  

๒๗๗๖๕/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๖ 

ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  ๒๘๖๒๓/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๗ 
ขออนุมัติตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการตํารวจและขอปรับลดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

๒๘๔๑๒/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๘ 

ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๘๒๔๕/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๘ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้เป็นทุนประเดิมสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย  

๒๘๓๗๓/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๗๘ 

ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกํากับดูแลองค์การมหาชนที่จัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  

๒๙๓๕๙/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๗๘ 

การบูรณาการคณะกรรมการที่มีภารกิจเกี่ยวเน่ืองกันด้านเกษตร  ๒๙๑๔๓/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๗๙ 
การเสนอความเห็นการจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน  

๒๙๒๑๕/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๗๙ 

การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๙๒๒๙/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๘๐ 

ขอแก้ไขรายละเอียดเอกสารการเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๙๙๒๑/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๘๐ 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในรัฐบาล (GOVERNMENT 
GAMES 2016)  

๒๙๓๕๖/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๘๐ 

รายงานผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-
มิถุนายน ๒๕๕๙)  

๒๙๘๘๗/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๘๑ 

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒๙๙๔๕/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๘๑ 

รายงานผลการออกเสียงประชามติ ๓๐๑๑๖/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๘๒ 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้า
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดสรร
ที่ดินให้เกษตรกรไร้ที่ดินทํากิน ความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา (ปัญหาด้านการบริหาร 
งานบุคลากรของ สพฐ.) และการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง  

๓๐๔๗๖/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙] ๘๒ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร 
(เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๗)  

๓๐๘๒๓/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๘๒ 

แผนปฏิรูปภารกิจที่สําคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่จะดําเนินการ 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐  

๓๒๐๗๖/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๓ 



 
 

 

- ๑๔ -
รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 
๒๕๕๙)  

๓๑๘๘๕/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๓ 

การปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

ว ๒๕๙/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๕ 

การกําหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่ียวกับขนาดของ
เครื่องยนต์หรือกําลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 

ว ๒๖๒/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๕ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)  ว (ร) ๒๕๒/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๕ 
การเสนอร่างเอกสารในการประชุมสุดยอดระดับผู้นํา  ว ๒๖๑/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๕ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ๓๒๔๘๗/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๖ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  ๒๙๒๔๒/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๘๖ 
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๓๑๔๓๓/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๘๖ 

ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข  ๓๑๔๐๙/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๘๗ 
การกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ  ๓๑๕๗๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๘๗ 

        ๑๐.๒  กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                 

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๑๘๘๓/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๘๘ 

๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย 
               บุคลากรภาครัฐ  

  

     ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ  
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

     ๑๐ .๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒๘๙๔๓/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๘๘ 

สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  

ว ๒๕๖/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๘๘ 



 
 

 

- ๑๕ -

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ เครือข่าย
ต่าง ๆ  เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
ความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  

  

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต 
และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ....  

๒๗๙๗๙/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๙๐ 

ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ ฉบับ  

๒๘๐๓๘/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๙๐ 

ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๗๙๙๙/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙] ๙๐ 
การกําหนดประเภทบุคคลหรือรายช่ือบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก และ
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตรวจสอบติดตาม ตามมาตรา ๑๓ แห่ง  พระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทบุคคลหรือรายช่ือ
ของบุคคลท่ีได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทบุคคลหรือรายช่ือบุคคลท่ีได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก และหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการตรวจสอบติดตาม พ.ศ. ....)  

๒๙๓๘๗/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๙๑ 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจาก
การช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 
[ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และ
กําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญย่ิง  
ในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เน่ืองจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ]  

๒๙๓๗๑/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙] ๙๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๑๕๓๘/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๙๒ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
สําหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทาน เพ่ือใช้ในการทํา
เกษตรกรรม พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ   

๓๐๙๒๘/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๙๒ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและ ๓๐๙๑๓/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๙๓ 



 
 

 

- ๑๖ -
การออกใบอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๒
พ.ศ. ....  
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ....  และ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต 
และการอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารและการรับจดทะเบียนรถยนต์
รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๓๐๙๓๔/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๙๓ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๑๔๐๐/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๙๔ 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....  ๓๑๐๘๑/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๙๔ 
ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๑๒๒๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙] ๙๔ 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๒๑๕๙/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๙๕ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรายงานและบัญชีแสดง 
ชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรือ
อาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. ....  

๓๑๙๐๔/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๙๕ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๒๓๔๐/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๙๕ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๒๓๐๔/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙] ๙๖ 

      ๑๑ .๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ ให้ความเห็น  
ทางกฎหมายและจัดทํ ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว 

  

      ๑๑ .๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงิน
มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

��������� 

	 


���
������������ 

������������
������  



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนี ้  
 



 

 

 

 

��������� 

	 


����
����������������� 

���
������������ 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้กับหน่วยงาน     
ท่ีเกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติต่อไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมตามแผนการผนึกกําลังและ
ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร ตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพ่ือความมั่นคงท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 
ต้ังแต่ภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกําลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ํา ด้านการคมนาคม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและ
พลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ โดยได้กําหนดวิธีปฏิบัติให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุน
เพ่ือระดมสรรพกําลัง ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้สาํนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดการ และการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวมท้ังปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ และในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว
ควรดําเนินการขับเคล่ือนในเชิงรุกทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสนับสนุนและรองรับกับวิกฤตและภัยคุกคาม
ความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อาทิ สถานการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงหรือสาธารณภัยร้ายแรงในประเทศได้ รวมทั้งความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติในร่างแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ 
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารในยามสงครามไว้ในหลักสูตรภาคพลเรือนในทุกระดับชั้นนั้น อาจทําให้
เกิดปัญหาความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติ ควรกําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับวิชาทหารในยามสงครามกับภาคพลเรือนในทุกระดับชั้นเท่านั้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   

      เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายล้างสูง   พ.ศ. .... 

                 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ   
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญติัแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร

ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือในกิจการตํารวจ [Memorandum of Understanding 
between the Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand (RTP) and the National Crime Agency       
of the United Kingdom of Great Britain (NCA) on Combating Transnational Crime and Police 
Cooperation] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหราชอาณาจักรว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือในกิจการตํารวจ [Memorandum of Understanding 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

between the Royal Thai Police of the Kingdom of Thailand (RTP) and the National Crime Agency of the United 
Kingdom of Great Britain (NCA) on Combating Transnational Crime and Police Cooperation] มีวัตถุประสงค์เป็นการสร้าง
กรอบการทํางานของความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และ/หรือความร่วมมือของตํารวจในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของการบังคับใช้กฎหมายในการฟ้ืนฟูภัยพิบัติและการจัดการในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงผู้เข้าร่วมมุ่งม่ันในการต่อต้านการอพยพย้าย
ถ่ินฐานอย่างผิดกฎหมายเพ่ือป้องกันการเข้าสู่ประเทศอย่างผิดกฎหมายของท้ังราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักร รวมท้ัง  
การอาศัยอยู่ในประเทศท้ังสองอย่างผิดกฎหมาย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้สามารถดําเนินการได้ โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   

      เรื่อง  บันทึกความเข้าใจโครงการจัดต้ังศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
กัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์แรกรับเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์จากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา ให้การบําบัดฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจของผู้เคราะห์ร้ายก่อนกลับเข้าสู่สังคม ผ่านการฝึกเพ่ือเสริมทักษะ และอบรมด้านอาชีพ ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี    
โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฝ่ายไทย โดยรัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ พัฒนาบุคลากรกัมพูชา 
และสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน ส่วนรัฐบาลกัมพูชาจะอํานวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงานภายใต้
โครงการของบุคลากรฝ่ายไทย รวมท้ังยกเว้นภาษีและอากรต่าง ๆ ในการนําเครื่องมือและวัสดุเข้า-ออก สําหรับการก่อสร้างและ
การปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติและสํานักงบประมาณที่เห็นควร
ให้หน่วยงานด้านความม่ันคงโดยเฉพาะสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีส่วนร่วมภายใต้การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ในปัจจุบัน สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะใช้ในการดําเนินภารกิจดังกล่าว ภายในวงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในวงเงิน ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลือวงเงิน ๒๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี แล้วแต่กรณี ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง 
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   

      เรื่อง  ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-
มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

                    ๑.๑ เห็นชอบท่าทีของไทยกับฝ่ายมาเลเซียในการประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-
มาเลเซีย (Joint Thailand-Malaysia Land Boundary Committee : LBC) ครั้งท่ี ๒๔ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ท่ีเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนระหว่างไทย-
มาเลเซีย ท่ีท้ังสองฝ่ายได้ตกลงและดําเนินการร่วมกันไว้แล้ว เพ่ือประโยชน์ของการดําเนินความสัมพันธ์ การดําเนินการเพ่ือแก้ไข
และป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างท้ังสองฝ่าย และการบริหารจัดการชายแดน 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ LBC (ฝ่ายไทย) เจรจากับฝ่ายมาเลเซียบนพ้ืนฐานของท่าทีของไทยกับฝ่ายมาเลเซียในการประชุม 
LBC ครั้งท่ี ๒๔ และจัดทําบันทึกการประชุม LBC ครั้งท่ี ๒๔ 

                  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่า หากการประชุม LBC 
จะมีการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการทําความตกลงน้ันตาม
มาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และหากความตกลงดังกล่าว   
มีเนื้อหาท่ีก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยหากการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
หนังสือสัญญานั้นต้องมีการออกพระราชบัญญัติ หรือหนังสือสัญญานั้นมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ 

(ASEAN-Australia Joint  Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ 
(ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) เพ่ือใช้กําหนดยุทธศาสตร์   
ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายภายในภูมิภาค ซ่ึงสํานักเลขาธิการอาเซียนจะนําร่างแถลงการณ์ร่วมฯ บรรจุเข้าใน
วาระการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘-๒๙ (ASEAN-Summit) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ต่อไป ตามที่สํานักงาน   
ตํารวจแห่งชาติเสนอ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ      
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ศอ.บต. เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างนายกรัฐมนตรี
กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
ตามผลการประชุมฯ ดังกล่าว และรายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทราบต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มอบหมาย
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศอ.บต. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท้ังในส่วนกลาง



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

และในพ้ืนท่ีจัดทํารายละเอียดโครงการฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ รวมท้ังผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ   
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง และเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความม่ันคงร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
                    ๑.๒ โครงการพัฒนาด้านศุลกากรบูเก๊ะตา ตําบลโล๊ะจูด อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กระทรวง 
มหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร รับไปดําเนินการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ ระยะท่ี ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน    
ปี ๒๕๕๙ การปรับปรุงเพ่ิมเติมงานก่อสร้างด่าน ระยะท่ี ๒ และการจัดสรรอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีศุลกากรเพ่ือรองรับการเปิดด่าน   
ได้ก่อนภายในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงและขยายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา (ระยะท่ี ๔) เพ่ือเปิดด่านอย่างเต็มรูปแบบให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๖๑ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ ศอ.บต. ท่ีเห็นควรให้มี
การบูรณาการการทํางานจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติสนับสนุนการทํางานให้เกิดเมืองต้นแบบ
ท่ีนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุกด้านภายใต้กรอบแนวทางการทํางานร่วมกัน ให้เกิดการเชื่อมโยงทุกมิติการพัฒนาทุกด้านและให้มี   
การกํากับ ติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับนโยบายทราบและพิจารณาเป็นระยะ ไปพิจารณาดําเนินการ รวมทั้งให้หน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อสั่งการเพ่ิมเติมของนายกรัฐมนตรีท่ีให้มีการจัดหาท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือการดําเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากร 
บูเก๊ะตา และพื้นท่ีเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาสด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัดภาคใต้  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและไฟไหม้     
ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัดภาคใต้ ซ่ึงท่ีประชุมได้นําแนวทางการเยียวยาเหตุระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์มาเป็นฐานในการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัดภาคใต้ดังกล่าว และอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข
นําหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บจากสถานการณ์
เหตุระเบิดแยกราชประสงค์มาใช้โดยอนุโลม และให้การช่วยเหลือโดยใช้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๕๐ ล้านบาท ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าบริการ   
ทางการแพทย์และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณส่ีแยกราชประสงค์มาใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัดภาคใต้ด้วยอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเหตุ
ระเบิดและไฟไหม้ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัดภาคใต้ เม่ือวันท่ี ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และกรณีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เม่ือวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับความช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ท่ีจะได้รับให้ชัดเจน 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการ/งานในลักษณะงบลงทุนของกองบัญชาการกองทัพไทย  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
และงานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ังซอฟแวร์ โดยให้สามารถลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้ภายหลังวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ท้ังนี้ การดําเนินโครงการก่อสร้างและการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ขอให้กองบัญชาการ
กองทัพไทยดําเนินการตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ      
ทางราชการเป็นสําคัญด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....) 
                ๓. ให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและดําเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๕ ปี ระยะที่ ๗  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ซีมีโอ สปาพา) ระยะท่ี ๑-๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๖๐) สรุปได้ ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ ผลการดําเนินงานศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ระยะท่ี ๑-๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๖๐) ได้ดําเนินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา รวมท้ังสิ้น ๒๓๑ โครงการ แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโบราณคดี ด้านทัศนศิลป์ ด้านศิลปะ 
การแสดง ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในเขตร้อนชื้น และโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน และโครงการด้านอ่ืน ๆ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจากประเทศสมาชิก รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๘ คน นอกจากนี้ ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ได้บุกเบิกงานโบราณคดีใต้น้ํา ต้ังแต่ปี ๒๕๒๑ 
จนถึงปัจจุบัน และสนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาคณะโบราณคดีและมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดกิจกรรมฝึกอบรมโบราณคดี 
ใต้น้ําภาคฤดูร้อนของทุกปี โดยในปี ๒๕๕๖ ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา สามารถจัดต้ังเวทีการประชุมนานาชาติ เรื่อง โบราณคดีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคได้เป็นครั้งแรก 
                          ๑.๑.๒ จากการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ภายใต้แผน ๕ ปี ระยะท่ี ๑-๕         
(พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๙) มีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชุมทางไกล (Video 
Conference) มาใช้ในการดําเนินงานจัดประชุมและฝึกอบรม และควรสมัครขอรับทุนการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน
ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังปรับทิศทางและกลุ่มเป้าหมายของผู้ท่ีจะได้ประโยชน์จากโครงการของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ให้รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป ต้ังแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และควรใช้สื่อการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
                          ๑.๑.๓ ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เสนอของบประมาณในการดําเนินงาน ๕ ปี ระยะท่ี ๗ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ 
สปาฟา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔/๒๕๖๕) เป็นจํานวนเงิน ๑๗๑,๓๐๗,๖๒๐ บาท ซ่ึงเป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบบุคลากร 
งบดําเนินงาน และงบลงทุน 
                    ๑.๒ อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะท่ี ๗ 
(ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔/๒๕๖๕) จํานวน ๑๑๑,๒๒๗,๙๐๐ บาท ตามกรอบงบประมาณของ
สํานักงบประมาณ 
               ๒. ให้ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา พิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ซีมีโอ 
สปาฟา ภายใต้แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะท่ี ๑-๖ (๒๕๓๐-๒๕๖๐) ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
วิชาการ (Joint  Commission-JC) ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ

ความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เชค อับดุลลาห์ บิน ซายิด อัล นะห์ยาน) และเป็นประธานร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ (Joint Commission : JC) ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงได้มีการหารือในประเด็นความร่วมมือท่ีดําเนินการอยู่แล้วและริเริ่มความร่วมมือ
ในมิติใหม่ ๆ เช่น การเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนผ่านการจัดต้ังสภาธุรกิจไทย-สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางและธนาคารอิสลามของท้ังสองประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความร่วมมือด้านฝนหลวง และความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีสาม รวมท้ังการสนับสนุนการเป็นประตู   
สู่ภูมิภาคระหว่างกัน และการสนับสนุนกันและกันในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และมอบหมายหน่วยงานท่ีมีภารกิจ 
เกี่ยวเนื่องดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปในโอกาสแรก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมอบหมาย
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีภารกิจเกี่ยวเน่ืองตามนัยสรุปประเด็นสําคัญสําหรับติดตามผลการเยือนฯ และผลการประชุมฯ ดําเนินการ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือข้อราชการ
แบบเต็มคณะหรือการประชุมคณะรัฐมนตรีย่อยร่วมกับนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย และได้หารือข้อราชการกับประธานาธิบดี
สหพันธรัฐรัสเซียในประเด็นความร่วมมือท้ังในระดับทวิภาคี และในกรอบความร่วมมือพหุภาคีต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
โดยครอบคลุมการดําเนินการในสาขาต่าง ๆ รวมท้ังได้ลงนามความตกลงรวม ๑๕ ฉบับ โดยเป็นความตกลงภาครัฐ ๖ ฉบับ ครอบคลุม
ความร่วมมือด้านการทหาร การเกษตร การประมง การส่งเสริมการค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม และความตกลงระหว่างภาคเอกชนรวม ๙ ฉบับ ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน การเงินการธนาคาร วิทยาศาสตร์ 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
                ๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ในอนาคตในทุกมิติ และการรับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยข้อเสนอท่ีสําคัญของไทย ได้แก่ (๑) สนับสนุนบทบาทของศูนย์แพทย์
ทหารอาเซียนท่ีต้ังอยู่ในไทย และส่งเสริมให้อาเซียนและรัสเซียขยายความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส. 
อาเซียน (๒) สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าทางการค้าของท้ังสองฝ่ายโดยเน้นการมีบทบาทของภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
ความเป็นไปได้ท่ีจะมีข้อตกลงการค้าเสรีอย่างครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) 
และ (๓) ส่งเสริมให้อาเซียนและรัสเซียขยายความร่วมมือด้านการบินพลเรือน ท้ังนี้ ท่ีประชุมได้รับรองปฏิญญาโซชิ ซ่ึงเป็นเอกสาร
ท่ียํ้าหลักการพื้นฐานในการดําเนินความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียเพ่ือมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๗  

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบผลการประชมุคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๗ 
ระหว่างวันท่ี ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ประเด็นท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ เป้าหมายการค้าเพ่ือให้บรรลุ ๑๐,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านการค้าและ
การลงทุนของเมียนมา 
                    ๑.๒ ประเด็นท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการร่วมกันต่อไป ได้แก่  CLMVT Forum ความร่วมมือด้านการธนาคาร
และการเงิน การยกระดับ/เปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมเติม โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การจัดต้ังระบบการตรวจแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(Single Stop Inspection : SSI) ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ความร่วมมือโครงการเส้นทางสายผ้าทอ การส่งเสริมการลงทุน
ของไทยในเมียนมา การอนุญาตให้ใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางถนน และความร่วมมือภาคเอกชน 
                    ๑.๓ ประเด็นท่ีฝ่ายไทยจะดําเนินการต่อไป ได้แก่ ความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D) การอนุญาตให้รถบรรทุก
เมียนมาข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งท่ี ๑ และการจัดมหกรรมการค้าชายแดน 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับ/เปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมเติม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 
 
 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการเยือนสิงคโปร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือกล่าวปาฐกถาในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th Asia Security 

Summit 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสิงคโปร์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือกล่าวปาฐกถาในการประชุม  IISS Shangri-La Dialogue 

15th  Asia Security Summit และได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
โดยการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๖๐๐ คน จาก ๕๑ ประเทศ เพ่ือหารือเกี่ยวกับกับความมั่นคงในภูมิภาค และมอบหมายให้
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามตารางสรุปผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และเพ่ือเข้าร่วมการประชุม Leaders’ Retreat  
                ๒. การเชิญนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เยือนไทยเพ่ือเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นํากรอบความร่วมมือในเอเชีย (Asia 
Cooperation Dialogue : ACD)  
                ๓. การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้านการตรวจคนเข้าเมืองโดยอาศัยระบบ Biometric border pass system และ
ระบบการตรวจม่านตา  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) จํานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ UNSC ท่ี ๒๒๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยมีสาระสําคัญ
เป็นการเห็นชอบการต่ออายุมาตรการควํ่าบาตรทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเห็นว่า สถานการณ์
ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็นเร่ืองการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากความไม่สงบทางการเมือง    
ซ่ึงมิใช่ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงานป้องกันและปราบปราม    
การฟอกเงินจึงไม่สามารถดําเนินการตามขอ้มติ UNSC ดังกล่าวได้ ไปพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น   
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๙ (9th Mekong-Japan Industry and Government Dialogue) เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙        
ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนประเทศลุ่มแม่น้ําโขงและ
ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการดําเนินแผนงานและโครงการต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Mekong 
Industrial Development Vision : MIDV) รวมท้ังเตรียมการสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-
ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๘ (8th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) ในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                ๒. เห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Media Statement) การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ํา
โขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๘ มีสาระสําคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือ
ลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยท่ีได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘ (The 8th Economic Corridors 

Forum) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS)   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทย และให้ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุม
ระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๘ (The 8th Economic Corridors Forum) ภายใต้แผนงาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) ระหว่างวันท่ี ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีวาระการหารือ ๒ เรื่อง ได้แก่ การเสริมสร้างความเชื่อมโยง ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค GMS 
และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอนุภูมิภาค GMS โดยประเทศไทยมีประเด็นหารือและข้อเสนอแนะ เช่น      
(๑) สนับสนุนการอํานวยความสะดวกคมนาคมขนส่งและการค้าในอนุภูมิภาค GMS ตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง (๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและหุ้นส่วนการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุภูมิภาค GMS และคํานึงถึงการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน และ (๓) เห็นถึงความสําคัญของการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
มหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและ
ประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ท่ีจะมีการลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระหว่างวันท่ี ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทํา
ประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงการป้องกัน ปราบปราม และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของท้ังสองประเทศ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ประสบการณ์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 
การประมง การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและการวิจัยผ่านการฝึกอบรมลูกเรือประมง และการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับคําแปลฉบับภาษาไทย เช่น คําว่า “ข้อตกลงฉบับนี้” ในตอนท้ายของบันทึกความเข้าใจฯ 
ควรแก้ไขเป็น “บันทึกความเข้าใจฉบับนี้” เพ่ือให้ถูกต้องตามรูปแบบของเอกสารท่ีจัดทําข้ึนในคร้ังนี้ และควรใช้โอกาสจากบันทึก
ความเข้าใจฯ เพ่ือศึกษาบทเรียน ประสบการณ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการ
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินการของประเทศไทย 
รวมท้ังการพิจารณายุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างหุ้นส่วนด้านพาณิชย์นาวีและการประมงกับสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ประมงอย่างย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์

ประมงนําเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและ
ประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์
ประมงนําเข้าและส่งออกฉบับแก้ไข ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมง
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ท่ีจะมีการลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระหว่างวันท่ี ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยร่างข้อตกลงฉบับนี้แก้ไขจากความตกลงฉบับเดิมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์นาวีและกิจการประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้เคยลงนามร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการนําเข้า-ส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศ 
แต่เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีได้เปลี่ยนชื่อคู่สัญญาหน่วยงานประสานหลักและหน่วยงานตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องปรับแก้ข้อตกลง
ฉบับเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ ฉบับแก้ไข 
                    ๑.๓ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ท่ีเห็นควรเร่งให้มีการศึกษาและทบทวนเพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออก รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออกและนําเข้าผลิตภัณฑ์
ประมงท้ังระบบ โดยยังคงความสามารถในการควบคุมดูแลคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้า
และส่งออกให้เป็นไปตามข้อตกลงกับประเทศคู่ค้า เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนการดําเนินงานให้กับธุรกิจ และเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน 

โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่าง 
จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ท่ีจะมีการลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันท่ี ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยร่างบันทึกแสดงเจตจํานงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตจํานงของ   
ท้ังสองฝ่ายในการดําเนินความร่วมมือทางด้านเทคนิค โดยการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือกําหนดกรอบและขอบเขตการดําเนินงาน
สําหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ซ่ึงคู่ภาคีจะแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมขึ้น ประกอบด้วย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเพื่อหารือการดําเนินงานด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องในระยะท่ี ๑ ของโครงการ 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกแสดงเจตจํานงฯ 
                ๒. การดําเนินการตามบันทึกแสดงเจตจํานงฯ จะต้องเป็นความร่วมมือในทางวิชาการเท่านั้น โดยต้องไม่มีข้อผูกพัน
ใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการลงทุนโครงการดังกล่าวหรือการทําสัญญาว่าจ้างดําเนินโครงการในอนาคต 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ    
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน    
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  แถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค เพ่ือการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย 

และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของสัตว์น้ําและสินค้าประมงอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค เพ่ือการต่อต้าน
การประมงผิดกฎหมายและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของสัตว์น้ําและสินค้าประมงของอาเซียน (Joint ASEAN-SEAFDEC 
Declaration on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN 
Fish and Fisheries Products) มีสาระสําคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค เพ่ือป้องกัน
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน ซ่ึงจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวในการประชุมหารือระดับ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของหน่วยงานท่ีดูแลด้านการประมงของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙               
ณ กรุงเทพมหานคร  
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับกลไกในการติดตามและประสานให้เกิดการขับเคล่ือนการดําเนินการตามร่างแถลงการณ์ฯ ในหมู่ประเทศ 
สมาชิกประชาคมอาเซียนและซีฟเดคอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังติดตามดูแลให้การกําหนดกฎระเบียบและเงื่อนไขการปฏิบัติของ
แต่ละประเทศมีความสอดคล้องและอยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพของกระบวนการในการต่อต้าน
การประมงผิดกฎหมาย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดําเนินการได้ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีให้พิจารณาหาแนวทาง 
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค โดยเน้นการดําเนินการใน ๓ ด้าน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
การเพ่ิมกําหนดรูปแบบ/กิจกรรมใหม่ และการสร้างเครือข่ายไปยังประเทศอ่ืน ๆ ท้ังประเทศต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
                ๕. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และ

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และร่างบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัย
ทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและ   
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น 

          คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติมว่า ขอแก้ไขข้อความในข้อ ๑ (๑) (๒) (๓) และ   
ข้อ ๒ (๑) ของร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เป็นดังนี้ 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

                    ๑.๑ ... ท้ังสองฝ่ายยืนยันการดําเนินการร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
                             (๑) การพัฒนา BCHSR จะใช้ระบบรถไฟความเร็วสูง/ชินคันเซ็นของญี่ปุ่น รวมถึงการใช้รางเฉพาะตลอด
เส้นทาง การใช้ระบบอาณัติสัญญาณและขบวนรถไฟเป็นระบบย่อยหลัก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบรถไฟความเร็วสูง/ชินคันเซ็น”) 
                             (๒) รูปแบบการลงทุนและการเงินสําหรับการพัฒนาและการดําเนินการ BCHSR ท้ังสองฝ่ายจะเร่งรัดผล
การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ และจะร่วมกันพิจารณาเสนอแนะรูปแบบการลงทุน
และการเงินท่ีเหมาะสมต่อไป 
                             (๓) เพ่ือให้การดําเนินการ BCHSR เป็นไปอย่างราบรื่น จะแบ่งการดําเนินโครงการเป็น ๒ ระยะ คือ ช่วง
กรุงเทพมหานคร- พิษณุโลก และช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ โดยจะเริ่มดําเนินการช่วงกรุงเทพมหานคร-พิษณุโลกก่อน 
                    ๑.๒ จากการพิจารณาร่วมกัน ท้ังสองฝ่ายเห็นควรท่ีจะพัฒนา BCHSR ดังต่อไปนี้ 
                             (๑) เม่ือฝ่ายไทยตัดสินใจใช้ระบบรถไฟความเร็วสูง/ชินคันเซ็นของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้ว ฝ่ายญี่ปุ่น   
จะดําเนินการโครงการศึกษาของ JICA สําหรับ BCHSR ต่อ และจะจัดทํารายงานขั้นสุดท้าย ซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดเส้นทาง 
ท่ีต้ังสถานี และต้นทุนโครงการเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
                ๒. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการให้มีความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างประเทศ
ไทย-ญี่ปุ่น ในระดับกระทรวงให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน และร่างบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกระทรวง
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยต้องศึกษาความเหมาะสมท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเงินอย่างละเอียดและรอบคอบ และให้ความสําคัญกับการกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมในระดับนโยบายที่ทําหน้าท่ี
กํากับดูแลมาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัย และอัตราค่าโดยสารท่ีเหมาะสม และไม่เป็นภาระทางการเงินแก่ภาครัฐในระยะยาว 
พร้อมท้ังพิจารณามอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจนเพ่ือรองรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ควรพิจารณาแนวทางการบูรณาการการทํางานด้านความปลอดภัย
ทางถนนร่วมกันกับคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติที่มีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวง
รับผิดชอบหลัก เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทย-ญี่ปุ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว     
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหวา่งประเทศ) ด้วย 
                ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความร่วมมือ
ดังกล่าว 
                ๔. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana  Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังปลัดกระทรวงพลังงานเป็น Commissioner General of Section ของประเทศไทย 
ในการเข้าร่วมงานนิทรรศการโลก Astana Expo 2017 ระหว่างวันท่ี ๑๐ มิถุนายน-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐ
คาซัคสถาน ท้ังนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน          
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยกับมาเลเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าของความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย สรุปได้ ดังนี้ 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

                    ๑.๑ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเกี่ยวกับความประสงค์
ของบริษัท Tradewinds Plantation Berhad (TPB) ในการดําเนินความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ 
Rubber City ด้านการผลิตและแปรรูปยางพาราท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือตอบนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งยินดีกับความสนใจของบริษัท TPB ในการดําเนินความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยในโครงการ Rubber City ท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท TPB เดินทาง  
มาไทยเพ่ือเย่ียมชมโครงการ Rubber City 
                    ๑.๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้พบหารือกับบริษัท TPB เกี่ยวกับ
ความร่วมมือในโครงการ Rubber City โดยท้ังสองฝ่ายเห็นพ้อง (๑) การเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน (๒) การจัดต้ัง
คณะทํางานเพ่ือกําหนดรายการท่ีประสงค์ร่วมมือกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นช่วงเดียวกันกับท่ีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรม Roadshow ในมาเลเซีย และ (๓) การจัดทําบันทึกความร่วมมือบนพ้ืนฐานของรายการ
ท่ีประสงค์ร่วมมือกันให้แล้วเสร็จเพ่ือทันการลงนามในวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยเพ่ือเข้าร่วม
การประชุมหารือประจําปี (Annual Consultation) ครั้งท่ี ๖ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีท้ังสองฝ่ายมีกําหนดการเป็นประธานร่วมในพิธี  
การเปิดด่านศุลกากรบ้านประกอบ-ดุเรียนบุหรงด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพ่ือรองรับความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยกับมาเลเซียให้บรรลุเป้าหมาย การกําหนดนโยบายและสร้างมาตรการเพ่ือป้องกัน
และควบคุมไม่ให้เกิดการบุกรุกป่าเพ่ือปลูกยางพารา อาทิ การสนับสนุนให้มีการรับซ้ือยางพาราจากพื้นท่ีท่ีถูกกฎหมาย และการสร้าง
มาตรการเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณของวัตถุดิบ เป็นต้น รวมท้ังพิจารณาจัดทําข้อเสนอต่อบริษัท TPB 
เกี่ยวกับแนวทางการร่วมทุนในอุตสาหกรรมปลายน้ําของยางพารา โดยเฉพาะในประเภทท่ีจะมีการเสริมสร้างมูลค่าในระดับสูง 
ตลอดจนแนวทางการร่วมทุน การร่วมศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางการจัดต้ังสายการผลิตข้ามแดนของผลิตภัณฑ์
ในเมืองยางพาราของท้ังสองประเทศ พร้อมท้ังเร่งรัดจัดทําบันทึกความร่วมมือบนพ้ืนฐานของรายการที่ประสงค์จะร่วมมือกัน       
ให้แล้วเสร็จเพ่ือทันการลงนามในวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยเพ่ือเข้าร่วมการประชุม
หารือประจําปี ครั้งท่ี ๖ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาค

เอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรับรองปฏิญญาการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia : CICA) 
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยผู้แทนประเทศไทยได้เสนอขอแก้ไขถ้อยคําในร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ใน ๓ ประเด็นหลัก ในเรื่องกลุ่มแบ่งแยกดินแดน บทบาท
ของสื่อและการใช้ยุทธศาสตร์ด้านการส่ือสาร และความสําคัญของความเก่ียวโยงระหว่างความม่ันคงและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว) เป็นประธานการประชุมร่วมกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟไทย-จีน และความคืบหน้าโครงการ
รถไฟ ลาว-จีน (บ่อเต็น-นครหลวงเวียงจันทน์) การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ด้วยขนาดทาง ๑ เมตร 
โดยนําเงินในส่วนเหลือตามสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะท่ี ๒ (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ประมาณ ๑,๐๐๐ 
ล้านบาท มาใช้สําหรับการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าว การก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่ขนาด ๑ เมตร และ ๑.๔๓๕ 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

เมตร สําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต การดําเนินการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard : CY) 
และการผลักดันให้มีการเดินรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยเร็ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้ังสอง
ประเทศ 
                ๒. ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย-ลาว เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีประเด็นหารือท่ีสําคัญ ได้แก่     
การเสนอให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ./NEDA) ให้การสนับสนุน     
ทางการเงินสําหรับการปรับปรุงเส้นทางเลียบแม่น้ําโขง เส้นทางบ่อแก้ว-ปากทา-ก้อนต้ืน ระยะทาง ๗๔ กิโลเมตร เพ่ือเชื่อมต่อกับ
เส้นทางท่ีแขวงไชยบุรี และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสําหรับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน)      
การกําหนดจุดท่ีเหมาะสมสําหรับการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่ และพิจารณาการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่       
ณ แขวงสะหวันนะเขตหรือจังหวัดมุกดาหาร แห่งใดแห่งหนึ่ง 
                ๓. การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางถนน ท่ีประชุมรับทราบการจัดทําความตกลงว่าด้วยการเดินรถโดยสารประจํา
ทางไทย-ลาว-เวียดนาม การเพ่ิมเส้นทาง R12 ให้รวมอยู่ในพิธีสาร ๑ แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง (GMS CBTA) การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนเชียงของ-ห้วยทราย และบ่อเต็น-โมฮาน ระหว่างไทย-ลาว-จีน การอนุญาตให้รถบรรทุกลาวทําการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และการเปลี่ยนหัวลาก-ทางลาก การเพ่ิมจุดผ่านแดนถาวร (Additional International Transit 
Border Crossings for Goods and People) ๔ แห่ง ได้แก่ ด่านนครพนม ด่านเชียงของ ด่านห้วยโก๋น และด่านภูดู่ และการปรับปรุง
เส้นทางและอาคารด่าน ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก-วังเต่า 
                ๔. ประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินแก่ฝ่ายลาว การให้ NEDA 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือสําหรับโครงการนํ้าประปาในเมืองเล็กของลาว จํานวน ๘ แห่ง ท่ียังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง รวมทั้ง   
การให้ฝ่ายลาวพิจารณาการควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก และการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (EWEC) จากอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังแขวงสะหวันนะเขต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงระดับ

รัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วย

การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงระดับรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงประเทศสมาชิกได้หารือร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค   
ลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion Cross Border Transport Facilitation Agreement : CBTA) สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. แนวทางสําหรับการเริ่มดําเนินการตามความตกลง CBTA ท่ีประชุมเห็นชอบให้ประเทศสมาชิกดําเนินการออก
ใบอนุญาตเพ่ือการขนส่ง (GMS Road Transport Permit) ภายใต้พิธีสาร ๑ (การกําหนดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดเข้า
และออกประเทศ) ของความตกลง CBTA ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และให้ขยายระยะเวลาดําเนินการออกใบอนุญาต
ดังกล่าวสําหรับเมียนมา รวมท้ังให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จัดทํารายละเอียดการแก้ไขความตกลง 
CBTA และช่วยเหลือทางวิชาการและด้านงบประมาณตามที่ประเทศสมาชิกร้องขอ 
                ๒. สถานะและการจัดการต่อบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง CBTA (The Initial Implementation of 
the Cross-Border Transport Agreement : IICBTA) ท่ีประชุมเห็นชอบจํานวนโควตาใบอนุญาตเพ่ือการขนส่งภายใต้พิธีสาร ๓ 
(โควตาการบริการขนส่งและการออกใบอนุญาต) ของความตกลง CBTA จํานวน ๕๐๐ ใบ โดยให้ใบอนุญาตที่ประเทศสมาชิก     
ได้ดําเนินการออกไปแล้วภายใต้บันทึกความเข้าใจ IICBTA ถือเป็นใบอนุญาตแยกต่างหากจากจํานวนโควตา ๕๐๐ ใบข้างต้น และ
ให้ ADB ทบทวนความเพียงพอของใบอนุญาตเพ่ือการขนส่งและความพร้อมของประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามขั้นตอน 
                ๓. ท่ีประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมสําหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน      
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือหารือและทบทวน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) รูปแบบของเอกสารนําเข้ารถยนต์ชั่วคราว (Temporary Admission Document : TAD) (๒) เส้นทาง
ขนส่งระหว่างประเทศ จุดเข้าและออกประเทศ ภายใต้พิธีสาร ๑ (๓) กรอบเวลาสําหรับการดําเนินการตามความตกลง CBTA    
อย่างเต็มรูปแบบ (๔) การแก้ไขความตกลง CBTA และ (๕) ร่างยุทธศาสตร์การขนส่งหลายรูปแบบของ GMS (GMS Multimodal 
Transport Strategy) ท่ีจัดทําโดย ADB 
 
 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ

ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ในระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามคําเชิญ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของติมอร์ เลสเต โดยได้มีการหารือข้อราชการ
เกี่ยวกับประเด็นสําคัญต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาของติมอร์ เลสเต ให้เข้ามาศึกษาต่อในไทย  
เพ่ิมมากข้ึน การรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของติมอร์ เลสเต มาฝึกอบรมในไทย การผลักดันศูนย์ซีมีโอในประเทศ 
สมาชิกให้เข้ามามีส่วนสนับสนุนประเทศต่าง ๆ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับติมอร์ เลสเต และ
การผลักดันให้เกิดการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับติมอร์ เลสเต นอกจากน้ี ได้เดินทาง
ไปเย่ียมชมโรงเรียนในโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เมืองเฮรา สถาบันฝึกอบรมครู 
National Institute for Training of Teachers and Education Professionals (INFORDEPE) หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
การต่อต้านของชาวติมอร์ เลสเต และอนุสรณ์สถานสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น พอลท่ี ๒ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงแรงงานรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรี     
ว่าการกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันท่ี ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน
ระหว่างไทยและเมียนมา และเข้าร่วมประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ระหว่างวันท่ี ๓๐ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้มี
การหารือในประเด็นสําคัญ ๆ ได้แก่ (๑) การหารือเกี่ยวกับแรงงานเมียนมาสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of Identification : CI) ท่ีมีอายุวีซ่าเหลือน้อยกว่า ๒ ปี และกลุ่มท่ีถือบัตรสีชมพูท่ีผ่านการยื่นขอ      
จดทะเบียนในระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (๒) การจัดส่งแรงงานเมียนมาทํางานในภาคประมงทะเลในระบบรัฐ
ต่อรัฐ (๓) การจัดต้ังศูนย์แรกรับและส่งกลับ ๔ แห่ง ตามแนวชายแดน (๔) การปรับปรุง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา โดยกําหนดวันลงนามเอกสาร       
ท้ังสองฉบับภายหลังจากท่ีได้รับการอนุมัติตามข้ันตอนท่ีจําเป็นแล้ว และ (๕) การจัดต้ังศูนย์ประสานงานแรงงานต่างด้าวเพ่ือรับ
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน นอกจากนี้ ฝ่ายไทยเสนอฝ่ายเมียนมาให้พิจารณาเรื่องการจัดฝึกอบรมก่อนการเดินทาง (Pre-Departure 
Training) แก่แรงงานเมียนมาเพื่อให้รับทราบสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมายของไทย รวมท้ังข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ พร้อมเน้นยํ้า    
ให้มีการติดต่อหารือกันอย่างใกล้ชิดในระดับเจ้าหน้าท่ีสองฝ่าย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างย่ังยืนภายใต้กฎหมายของประเทศ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและขยายความสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการจัดแสดงสินค้า ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
และส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกันในการฝึกอบรมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวและรูปแบบการช่วยเหลือ
อ่ืน ๆ ในด้านวิชาการ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการเยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
เป็นเอกสารกําหนดแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมิได้มี
ถ้อยคําหรือบริบทใดที่เป็นการแสดงเจตนาท่ีก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึกความเข้าใจฯ       



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖

จึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และเห็นควรพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ฉบับภาษาไทย เนื่องจากมีถ้อยคําท่ีไม่ตรงกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษเป็นจํานวนมาก ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ    
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่าง Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of  

Implementation 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่าง Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze 
Pollution Control with Means of Implementation เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการประสานการดําเนินงานระหว่าง
ประเทศอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวทางปฏิบัติท่ีดี และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอร่าง Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary 
Haze Pollution Control with Means of Implementation ต่อท่ีประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน ครั้งท่ี ๑๒ ซ่ึงมีกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือขอความเห็นชอบและ
นําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเห็นชอบต่อร่าง Roadmap on ASEAN Cooperation towards 
Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation ในระหว่างการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งท่ี ๑๒ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดําเนินการตาม Roadmap on ASEAN Cooperation towards 
Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ความสําคัญ   
กับพ้ืนท่ีเสี่ยงในการเกิดปัญหาหมอกควันเป็นอันดับแรก ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง Roadmap ดังกล่าวในส่วน
ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระหว่างวันท่ี ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการลงนามเอกสารความตกลง จํานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกแสดง
เจตจํานงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี สําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย (๒) บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ (๓) ข้อตกลงว่าด้วย
การยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนําเข้าและส่งออกระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
                ๒. การหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านการเกษตร การประมง และการชลประทาน ได้แก่ (๑) การหารือทวิภาคีกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท ในประเด็นการผลักดันให้มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี และการติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง 
และมะม่วงพันธ์ุมหาชนกของไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี (๒) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการคมนาคม ในประเด็นการแต่งต้ังคณะทํางานร่วมด้านเทคนิค เพ่ือหารือแนวทางการดําเนินการตามบันทึกแสดงเจตจํานงฯ 
สําหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ต่อไป และ (๓) การหารือทวิภาคีกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาสมุทรและประมง ในประเด็นดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ และบันทึกข้อตกลงการยอมรับร่วมฯ 
ท่ีได้ลงนามกันในคร้ังนี้ นอกจากนี้ ได้ขอให้สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา ด้านการแปรรูป และการตลาดสินค้าประมง รวมทั้งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล และ
หอยทะเล 
                ๓. การเย่ียมชมศูนย์การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการของบริษัท K-Water ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีดูแล
การบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจรของสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุทกภัย การจัดสรรน้ําท่ัวท้ังสาธารณรัฐ
เกาหลี รวมถึงการบูรณาการหาน้ําต้นทุนมาเสริมให้พ้ืนท่ีน้ําน้อย และเย่ียมชมตลาดสินค้าเกษตรฮานาโร ซ่ึงมีจุดเด่น คือ มีการซ้ือขาย
สินค้าเกษตรท่ีไม่ผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง โดยรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือจําหน่ายให้กับผู้บริโภค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้                
                ๑. รับทราบรายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมฯ มีสาระสําคัญเป็นการประชุมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นเวที   
ในการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องแนวโน้มหรือกระแสปัจจุบันของคดีล้มละลายข้ามชาติ ความเชื่อมโยง
ระหว่างกฎหมายล้มละลายและกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และความร่วมมือระหว่างกันในด้านการบังคับคดีล้มละลายภายใต้
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะนําไปสู่การพัฒนางานด้านกฎหมายล้มละลายและความร่วมมือระหว่างกัน
ในเรื่องดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ เพ่ือรองรับคดีล้มละลายข้ามชาติ 
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่แบบท่ีเป็นท่ียอมรับกันในระดับ
สากล ณ ปัจจุบัน และการกําหนดให้งานด้านล้มละลายอยู่ภายใต้กรอบอาเซียนควรต้องเริ่มในระดับการศึกษาความเป็นไปได้ก่อน
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเฉพาะไม่กระทบต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการล้มละลายท้ังระบบควรพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงไปในคราวเดียวกัน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมบังคับคดี) กําหนดรายละเอียด แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการกําหนดให้งาน
ด้านล้มละลายอยู่ในกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนก่อน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๔. รับทราบนโยบายการดําเนินงานของกรมบังคับคดีท่ีเกี่ยวข้องกับงานบังคับคดีล้มละลายท้ัง ๓ ข้อ ได้แก่ 
                    ๔.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลายเพื่อรองรับคดีล้มละลายข้ามชาติ และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
กฎหมายอ่ืน ๆ เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงได้ยกร่างแล้วเสร็จ และจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และนําเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
                    ๔.๒ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายล้มละลายที่สําคัญเพ่ือเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
การจัดการประชุมเสวนาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายล้มละลาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่อไป 
                    ๔.๓ การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานด้านบังคับคดีล้มละลายระหว่างหน่วยงานผู้ปฏิบัติในประเทศ
สมาชิกอาเซียนและการผลักดันให้ความร่วมมือมีผลในกรอบอาเชียน 
 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ผลการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว่างวันท่ี ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงได้มีการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว และเร่งรัด
ความร่วมมือต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งท่ี ๒๑ 
และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี ๓ ท่ีลาวจะเป็นเจ้าภาพ ท้ังนี้ ผลการหารือดังกล่าว  
ควรมีการติดตาม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา โดยมีประเด็นสําคัญ 
เช่น ความม่ันคงตามแนวชายแดน ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เป็นต้น จึงมอบหมายให้ส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องเร่งรดัการปฏิบัติให้เป็นไปตามผลการหารือให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพลังงาน และสํานักข่าวกรองแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการศึกษาความเหมาะสมของแต่ละโครงการท่ีฝ่ายลาวประสงค์จะขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจากสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ก่อนเป็นลําดับแรก 
จากนั้นควรมีการหารือเพ่ือพิจารณารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลําดับต่อไป ควรเร่งดําเนินโครงการสร้างทางรถไฟ
สายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะท่ีสอง เพ่ือให้การเชื่อมต่อจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยเร็ว 
การพิจารณาดําเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงตามท่ีได้วางแผนไว้เพ่ือเชื่อมต่อกับเส้นคุนหมิง-เวียงจันทน์ การศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาสนามบินท่ีเมืองเซโน แขวงสะหวันนะเขต การเพ่ิมเติมประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ําร่วมกันของท้ังสองประเทศ
เข้าไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องการรับซ้ือไฟฟ้าจากลาว การให้ความสําคัญและระมัดระวังไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ดินแดน
ของตนเพ่ือเคล่ือนไหว ต่อต้าน หรือบ่อนทําลายความม่ันคงของอีกประเทศ นอกจากนี้ ไทยควรเข้าไปลงทุนในลาวให้มากข้ึน ท้ังใน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ รวมถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค 
(ASEAN Connectivity) ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศยื่นสัตยาบันสารความตกลงการจัดต้ังสํานักเลขาธิการระดับภูมิภาคสําหรับ  

การดําเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนต่อเลขาธิการอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนเพ่ือให้ความตกลงการจัดต้ังสํานักเลขาธิการ
ระดับภูมิภาคสําหรับการดําเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน (Agreement 
on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Tourism Professionals) มีผลใช้บังคับต่อไป โดยความตกลงดังกล่าวจัดทําข้ึนเพ่ือส่งเสริมการดําเนินการตามข้อตกลงร่วม    
ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism 
Professionals : MRA) ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน และการดําเนินการโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ MRA 
โดยสํานักเลขาธิการอาเซียนต้ังอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรขยายความตกลงดังกล่าวให้ครอบคลุมวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโต ได้แก่ การจัดประชุมและ
นิทรรศการ (MICE) สปาและบริการสุขภาพ โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ทักษะการบริการ รวมท้ังส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญ
ของวิชาชีพการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามใน MoU โครงการ Implementing the Strategic Action Programme 

(SAP) for the South China Sea 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการลงนามบันทึกความเข้าใจในกลุ่มประเทศแถบทะเลจีนใต้เกี่ยวกับการประสานงานการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์สําหรับทะเลจีนใต้ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถดําเนินการได้ ซ่ึงเป็นการจัดทําความตกลงในระดับหน่วยงานมิใช่ระดับรัฐและไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ควรมีการประสานกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มีการดําเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ชีวภาพชายฝั่งทะเลรวมถึงเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ เพ่ือประสานและเสริมการทํางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน รวมท้ังควรมีการเตรียมการรองรับการดําเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ท้ังในประเด็นการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ
และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๑ (The First Meeting 

of Joint Trade  Committee between Thailand and  Bhutan) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการกรอบท่าทีไทยในการหารือกับราชอาณาจักรภูฏาน ซ่ึงมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการค้า 
การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือในระดับภูมิภาค และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบ 
การหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ภูฏาน [JTC (Joint Trade Committee) between Thailand 
and Bhutan] ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 
                    ๑.๒ หากในการประชุมฯ มีผลให้มีการตกลงเร่ืองความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอ่ืน ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับราชอาณาจักรภูฏานโดยไม่มีการจัดทําเป็นความตกลง
หรือหนังสือสัญญาข้ึนมา ให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์     
การประชุมฯ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเข้าไปลงทุน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
การค้าและบริการระหว่างกัน และเชื่อมโยงโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายการค้าและลงทุนในสินค้าและบริการที่ไทยมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องในราชอาณาจักรภูฏาน รวมท้ังควรสนับสนุนให้ราชอาณาจักรภูฏาน     
ให้ความสําคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุน
ในสาขาท่ีราชอาณาจักรภูฏานมีความต้องการเพ่ือการพัฒนาประเทศ ตลอดจนติดตามประเมินผลความร่วมมือด้านการค้าระหว่าง
ไทยและราชอาณาจักรภูฏานเป็นระยะ เพ่ือให้สามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันไปสู่มิติต่าง ๆ ได้มากข้ึน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  
                ๓. หากมีการลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลมาจากการหารือความร่วมมือ
เฉพาะด้าน ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการเสนอเอกสารผลลัพธ์การประชุมและเอกสารอ่ืน ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเสนอขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย 
                ๔. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๒ และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลาย      
ทางชีวภาพ สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท่ีประชุม      
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๒ และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วย      
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๓ 
ซ่ึงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ท้ังสองฉบับเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือแสดงจุดยืนและการดําเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ท้ัง ๒ ฉบับนี้ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ท้ัง ๒ ฉบับในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและ   
ไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
                                              
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment 
Assembly : UNEA) สมัยท่ี ๒ จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงานใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
กรุงไนโรบ ีสาธารณรัฐเคนยา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมเต็มคณะ (Plenary) ของ Committee of the Whole เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับทราบ
เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ประเด็นด้านการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
และผลการดําเนินงานตามข้อมติการประชุม UNEA สมัยท่ี ๑ รวมถึงร่วมกันพิจารณาร่างข้อมติท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสําคัญ 
เช่น การจัดการสารเคมี การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน การจัดการขยะในทะเล การแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าท่ีผิดกฎหมาย 
                ๒. การหารือระดับนโยบายในช่วงการประชุมระดับสูง (High-level segment) ประกอบด้วย ๒ หัวข้อ ได้แก่     
(๑) การนํามิติสิ่งแวดล้อมของวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ลงสู่การปฏิบัติ เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และการวางนโยบาย และ (๒) สิ่งแวดล้อมดี-สุขภาพดี เน้นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความสําคัญของข้อตกลง
ปารีส ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีมีการคํานึงถึงการดําเนินงานหลายด้าน เช่น ภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ และหลักธรรมาภิบาล 
ความสําคัญของการป้องกันโรคท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศด้วยการปรับปรุงด้านพลังงานและการขนส่ง 
                ๓. ผลลัพธ์การประชุม ท่ีประชุม UNEA สมัยท่ี ๒ รับรองข้อมติจํานวน ๒๕ ข้อมติ ประกอบด้วยประเด็นด้านระเบียบปฏิบัติ 
๑ ข้อมติ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ๒๔ ข้อมติ ซ่ึงมีประเด็นท่ีกําลังได้รับความสนใจ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีความขัดแย้ง 
ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) สารเคมีและของเสีย ทรายและพายุฝุ่น และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น ท้ังนี้ ท่ีประชุมไม่มีการนําร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี ๒         
ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเข้าสู่การพิจารณา เนื่องจากในช่วงปิดการประชุมมีความยืดเย้ือจากการท่ีท่ีประชุมไม่สามารถร่วมกัน
รับรองอย่างเป็นฉันทามติในร่างข้อมติเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีฉนวนกาซา (Field-based environment 
assessment of the Gaza Strip) ซ่ึงไม่เกิดผลเสียต่อการดําเนินงานของไทยแต่อย่างใด 
                ๔. การประชุม UNEA สมัยท่ี ๓ จะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 
 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งท่ี ๒๘ ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค 
(Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside 
Region) เพ่ือผนึกกําลังกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซียนในการตอบโต้กับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิผล   
ท้ังในและนอกภูมิภาค และจะมีการลงนามในที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
                ๒. การปรับอัตราค่าสมาชิกศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating 
Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre) จาก ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็น ๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ มีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๑ โดยประเทศสมาชิกจะต้องจ่ายค่าสมาชิกในอัตราใหม่เริ่มต้นในปี ๒๕๕๙ และหากไม่สามารถดําเนินการ
เพ่ิมอัตราค่าสมาชิกได้ภายในปี ๒๕๕๙ ให้จ่ายส่วนท่ีขาดสมทบกับค่าสมาชิกในปีถัดไป 
                ๓. การเลือกประเทศไทยให้เป็นท่ีต้ังคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนภายใต้โครงการระบบการส่งกําลังบํารุง
หรือระบบโลจิสติกส์ของการปฏิบัติการด้านการบรรเทาทุกข์และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster 
Emergency Logistics System for ASEAN : DELSA) ระยะท่ี ๒ ซ่ึงเป็นโครงการหนึ่งในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ  
ภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : 
AADMER) และได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นซ่ึงเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
           ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) ครั้งท่ี ๔๘ และการประชุม
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ (๑) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้รับรอง/
เห็นชอบเอกสารท่ีสําคัญ เช่น เอกสารท่ีลาวในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ให้ความสําคัญ จํานวน ๕ เรื่อง โดยจะเป็นกรอบแนวทาง 
การดําเนินการซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอาเซียน และแผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒๐๒๕ (AEC Blueprint 2025) ภายใต้ความรับผิดชอบของ AEM จํานวน ๙ แผนงาน (๒) การเปิดตัวเคร่ืองมือท่ีจะช่วยอํานวย
ความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ (๓) ประเด็นระหว่างสมาชิกอาเซียนท่ีต้องดําเนินการต่อไป เช่น การรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าด้วยตนเอง (๔) การหารือกับคู่เจรจา เช่น อาเซียน-จีน และ (๕) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ๔ ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง รวมท้ังผู้แทนบริษัท General Motor ของสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
           ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเห็นควรให้มีการหารือรายละเอียดในประเด็นการยกเลิกการระบุมูลค่า (Free on Board : FOB) 
ในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้ากรณีใช้เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) ร้อยละ ๔๐ กับ
กรมศุลกากรอย่างใกล้ชิดก่อนท่ีจะดําเนินการในข้ันต่อไป ควรแจ้งและประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบผลการดําเนินงาน  
และกรอบทิศทางความร่วมมือของอาเซียนตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะต่อไป รวมท้ังควรมีการศึกษาเชิงลึก
ศักยภาพของธุรกิจบริการของไทยรายสาขาเพื่อประเมินโอกาสและความพร้อมในการแข่งขัน ตลอดจนศึกษาผลกระทบของการเปิด
เสรีการค้าบริการโดยใช้ Negative List Approach ต่อธุรกิจบริการของไทย นอกจากนี้ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนต่อการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ สําหรับ
กรอบการตรวจสอบและประเมินผล AEC Blueprint 2025 กระทรวงพาณิชย์ควรวางกลไกในการผลักดันการดําเนินการดังกล่าว 
โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้มีเจ้าภาพหลักและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการผลักดันการดําเนินการให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘ (The 8th  Economic  Corridor  

Forum: ECF-8) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) ณ กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. รับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                        ๑.๑ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ  ครั้งท่ี ๘ (The 8th Economic 
Corridors Forum : ECF-8) ระหว่างวันท่ี ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีสาระสําคัญ อาทิ การให้
ความสําคัญกับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) การทบทวนแผนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ใน GMS การเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อม่ันในการอํานวยความสะดวกทางการค้าและขนส่ง และความร่วมมือข้ามพรมแดน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน GMS ท้ังนี้  การประชุม ECF-9 กําหนดจัดข้ึนในปี ๒๕๖๐      
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                    ๑.๒ แนวทางการดําเนินการต่อไป 
                          ๑.๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการอํานวยความสะดวกการคมนาคมขนส่งและการค้าใน GMS โดยเฉพาะ   
การดําเนินการภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Cross Border Transport Agreement : CBTA) 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
                          ๑.๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ผลักดันการดําเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม 
                          ๑.๒.๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ผลักดันการดําเนินงานพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจโดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับท้องถ่ินในการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่อไป 
                ๒. ให้เร่งขับเคลื่อนเรื่องท่ีมีความพร้อมท้ังในด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณ หรือความร่วมมือต่าง ๆ ตาม   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  การเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes (Global Forum) จะเป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยในการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีระหว่าง
ประเทศสมาชิก ซ่ึงจะช่วยป้องกันธุรกิจท่ีหลบเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินท่ีกระทําผ่านสถาบันการเงินและการถ่ายโอน
เงินไปกลุ่มประเทศท่ีมีอัตราภาษีตํ่า ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
                ๒. งบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม
รายปี ปีละ ๑๕,๓๐๐ ยูโร และค่าธรรมเนียมอัตราก้าวหน้าประมาณ ๕,๐๐๐ ยูโร รวมเป็นปีละ ๒๐,๓๐๐ ยูโร หรือประมาณ 
๘๐๑,๘๕๐ บาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ยูโร เท่ากับ ๓๙.๕๐ บาท) ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมท่ีจะเกิดข้ึน
ในปีต่อไปนั้น เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเห็นควรพิจารณาอย่าง
รอบด้านว่าพันธกรณีของประเทศสมาชิกสอดคล้องกับข้อกฎหมายของประเทศไทยในการเปิดเผยข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลของธนาคารหรือสถาบันการเงิน และหากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Forum และต้องเข้าสู่
กระบวนการ Peer Review ซ่ึงเป็นการประเมินกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความโปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
เกี่ยวกับภาษีเม่ือได้รบัการร้องขอ ควรแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ได้ทันก่อนการเข้าสู่กระบวนการ Peer Review ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีกํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) ครั้งที่ ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (๑) ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยวัฒนธรรมและศิลปะเพ่ือการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน
สู่ประชาคมอาเซียนท่ีมีพลวัตและปรองดอง (Bandar Seri Begawan Declaration on Culture and Arts to Promote ASEAN’s 
Identity Towards a Dynamic and Harmonious ASEAN Community) และ (๒) ร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน (Vientiane Declaration on Reinforcing Cultural Heritage Cooperation 
in ASEAN) ซ่ึงจะมีการรับรองและให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาท้ังสองฉบับในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนท่ีกํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ASEAN Ministers Responsible for Culture and Art : AMCA) 
ครั้งท่ี ๗ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยร่างปฏิญญาท้ังสองฉบับ          
มีสาระสําคัญเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังสะท้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรม 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม AMCA ครั้งท่ี ๗ 
รับรองในร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันฯ และให้ความเห็นชอบในร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ฯ เพ่ือนําเสนอต่อไปยังท่ีประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑๖ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ ให้การรับรองต่อไป 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลการประชุมดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  การเร่งรัดการดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการออกกฎหมายและอนุบัญญัติ
ท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ของกรมสรรพากร ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง ของกระทรวง     
การคลัง และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. .... ของสํานักงาน ปปง. 
                    ๑.๒ ให้กรมการปกครองประกาศกําหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากําไร
ไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทําความผิดด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกํากับดูแล และมาตรการลงโทษ
ในกรณีฝ่าฝืน 
                    ๑.๓ ให้สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความร่วมมือ     
แก่สํานักงาน ปปง. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรให้ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
                ๒. ให้สํานักงาน ปปง. ขอความร่วมมือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กรให้ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อไป 
 
 
 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๕ ฉบับใหม่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ฉบับใหม่ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีมีการปรับปรุงสาระสําคัญให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การดําเนินโครงการและรูปแบบความร่วมมือท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีท้ังสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน โดยจะใช้แทน
กรอบความร่วมมือฯ ฉบับเดิมท่ีได้ลงนามเม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างกรอบความร่วมมือฯ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ 
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีนในปัจจุบันควรพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนด
ระยะเวลาการเริ่มต้นก่อสร้างระยะแรกท่ีกําหนดไว้ในกรอบความร่วมมือฯ ให้สอดคล้องกับแผนดําเนินงานของฝ่ายไทยท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนการดําเนินโครงการภายใต้สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างและการก่อสร้าง (อีพีซี) 
ท่ีเป็นการบริหารและการช่วยเหลือจากฝ่ายจีนตามความต้องการของฝ่ายไทย นั้น ควรระบุให้มีการสงวนสิทธ์ิเพ่ือให้ฝ่ายไทย
สามารถพิจารณากําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมระบบราง ซ่ึงในเบื้องต้นฝ่ายไทยอาจกําหนดให้ฝ่ายจีนร่วมพัฒนากําหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ใช้ในกิจการรถไฟความเร็วสูงท้ังระบบ และจัดต้ังโรงงานประกอบรถไฟความเร็วสูง รวมท้ังพิจารณา
ใช้วัสดุชิ้นส่วนภายในประเทศที่มีความเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ       
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และให้กระทรวง    
การต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสําหรับการลงนาม
ดังกล่าว 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินโครงการให้สามารถเริ่มการก่อสร้างรถไฟระยะแรกได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมท้ังให้พิจารณาการเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความชัดเจนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักร

ไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ    
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา เนื่องจากบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศท่ีสามารถดําเนินการได้ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ 
บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบของการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา โดยประเด็นการหารือครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี 
ประเด็นภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศอ่ืนท่ีท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
การเงิน อุตสาหกรรม วัฒนธรรม การศึกษา สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ซ่ึงฝ่ายปานามา
แจ้งความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการเยือนปานามาของอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ในระหว่าง
วันท่ี ๒๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

              ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวในข้อ ๗ “คู่ภาคีอาจให้ความเห็นชอบที่จะออกข่าวสารนิเทศหรือแถลงการณ์ทางการเมืองเกี่ยวกับผลของการหารือ” นั้น 
ตามบันทึกความเข้าใจในลักษณะน้ีจะไม่มีคําว่า “แถลงการณ์ทางการเมือง” จึงขอให้อยู่ในดุลพินิจของกระทรวงการต่างประเทศ   
ในการวินิจฉัยว่าควรมีข้อความดังกล่าวอยู่ในบันทึกความเข้าใจน้ีหรือไม่ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามกลไก Universal Periodic Review รอบท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบต่อท่าทีต่อข้อเสนอแนะท่ีขอนํากลับมาพิจารณาเพ่ิมเติมจากกลไก Universal Periodic Review 
(UPR) รอบท่ี ๒ ท่ีนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จํานวน ๖๘ ข้อ เพ่ือกระทรวงการต่างประเทศจะได้แจ้งท่าทีดังกล่าวแก่คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council : HRC) ภายในกําหนดเวลา (วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยไทยจะ
ตอบรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน ๖ ข้อ เนื่องจากสอดคล้องกับท่าทีหลักการและการดําเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน และ
รับทราบ/ไม่ตอบรับ จํานวน ๖๒ ข้อ เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อน                    

  ๑.๒ รับทราบการดําเนินการภายหลังการนําเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบท่ี ๒ ซ่ึงรวมถึงการจัดทํา
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีได้ตอบรับและคําม่ันโดยสมัครใจ และสั่งการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผลักดันการปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าวโดยจัดลําดับความสําคัญ และมีกระบวนการติดตามตามสมควรเพ่ือให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
ผลักดันการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีได้ตอบรับและคําม่ันโดยสมัครใจ และกระบวนการติดตามเพ่ือให้เกิดผล   
ท่ีเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับมนุษยชน ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น สําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD Summit) ครั้งท่ี ๒ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง เป็น
จํานวนเงิน ๑๘๘,๙๘๙,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบท่ีจะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการ

โคลัมโบ ครั้งที่ ๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบท่ีจะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการ
โคลัมโบ ครั้งท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ซ่ึงเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของ
ผู้นํากระบวนการโคลัมโบเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกกระบวนการโคลัมโบในฐานะ
ประเทศผู้ส่งแรงงาน และกลุ่มประเทศในรัฐอ่าวอาหรับในฐานะประเทศผู้รับแรงงานเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการในการจัดส่ง
แรงงานไปทํางานในต่างประเทศอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของกิจกรรมความร่วมมือ
ภายใต้กรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ ๕ สาขา ได้แก่ (๑) ทักษะฝีมือและกระบวนการยอมรับคุณสมบัติ (๒) การดูแล   



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖

การจัดหางานที่มีจริยธรรม (๓) การอบรมก่อนการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยเน้น    
เรื่องการโยกย้ายถ่ินฐานและสุขอนามัย (๔) การส่งเงินกลับภูมิลําเนาอย่างปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการส่งเงินกลับ และ       
(๕) การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และอาจมีการพิจารณาเพ่ิมความร่วมมืออีก ๔ สาขา ได้แก่ การโยกย้ายถ่ินฐานและสุขอนามัย    
การดําเนินงานตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเกี่ยวกับการโยกย้ายถ่ินฐาน ความเท่าเทียมทางเพศสําหรับแรงงานโยกย้าย
ถ่ินฐานหญิง และแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานในประเทศท่ีประสบภาวะวิกฤติ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแกไ้ขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ 

(The 8th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๘ 
(The 8th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบต่อแผนงาน (Work Programme) ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค      
ลุ่มแม่น้ําโขง (Mekong Industrial Development Vision : MIDV) ประกอบด้วยโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศใน     
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและญี่ปุ่น ในช่วง ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) รวมท้ังเห็นชอบต่อแถลงข่าวร่วม (Joint Media Statement)     
ซ่ึงมีสาระสําคัญในการรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ํา
โขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๙ พร้อมท้ังสั่งการให้คณะทํางานประสานการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ตามแนวทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก (AMEICC WEC) ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ฯ โดยใช้
กลไกติดตามประเมินผล PDCA (Plan Do Check Act) เพ่ือให้สามารถรายงานผลในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ
ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๙ ต่อไป 
                ๒. แนวทางการดําเนินการต่อไป 
                    ๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมผลักดัน   
การดําเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
รวมท้ังผลักดันการดําเนินงานการอํานวยความสะดวกการคมนาคมขนส่ง และการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และสนับสนุนการดําเนินแผนงานโครงการ (Work Programme) ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค    
ลุ่มแม่น้ําโขง เพ่ือมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตระหว่างไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงต่อไป 
                    ๒.๒ การประชุมระดับผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขงและญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๘ มีกําหนดจัดในเดือนกันยายน 
๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ (The 28th ASEAN 
Summit) และการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๙ 
มีกําหนดจัดข้ึนในปี ๒๕๖๐ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี ๔๙ (The 49th ASEAN 
Economic Ministers’ Meeting) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๔๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 
๔ กรอบ ได้แก่ (๑) กรอบความร่วมมือแม่น้ําโขง-คงคา ครั้งท่ี ๗ (๒) กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี ๖ 
(๓) ข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๙ และ (๔) กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๙ ซ่ึงผลการประชุมฯ เป็นประโยชน์



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

ต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน เกษตรกรรม สาธารณสุข และ
มอบหมายส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทของไทยในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
ควรคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการพัฒนากรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (หลักการ ๓ C) ประกอบด้วย Connectivity 
Community และ Competitiveness รวมท้ังการพัฒนาความร่วมมือบนพ้ืนฐานของการใช้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความได้เปรียบ
ของแต่ละประเทศมาพัฒนาความร่วมมือในลักษณะท่ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน (Complementarity) นอกจากนี้ ภายใต้ข้อริเริ่มแม่น้ําโขง
ตอนล่าง กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอ่ืน ๆ ควรพิจารณาความสอดคล้องกัน
กับแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนการดําเนินงานแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ   
ท่ีมีอยู่แล้วของแผนงานโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)    
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ นําโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้ส่วนราชการ     
ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการเยือน ซ่ึงมีสาระสําคัญ ได้แก่ การจัดต้ังสภานักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business 
Leadership Council) เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การผลักดันให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนในทักษะและการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการค้า เพ่ิมนวัตกรรม และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง
ให้เติบโตได้ การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การส่งเสริมภาพพจน์สินค้าไทยว่าเป็นสินค้าคุณภาพและเร่งประชาสัมพันธ์     
ตราสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งในตลาดยุโรป รวมทั้งการให้ความสําคัญในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทย-
สหราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติท่าทีไทยและร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อิหร่าน ครั้งท่ี ๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสําหรับการหารือกับอิหร่าน และมอบหมายให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) 
ไทย-อิหร่าน ครั้งท่ี ๑ ซ่ึงไทยมีกําหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงต้นไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเสนอ
ท่าทีไทยในการจัดทําความตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreement : PTA) ระหว่างไทยกับอิหร่าน การทํา
ธุรกรรมทางการเงิน การขยายการค้าสินค้าเกษตร การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อิหร่าน ครั้งท่ี ๑ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอิหร่าน 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์    
การประชุมฯ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้คํานึงถึงมาตรการควํ่าบาตรต่ออิหร่านท่ียังคงมีอยู่ และให้ความสําคัญกับ
การแก้ปัญหาการทําธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่าน โดยหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และภาคเอกชน 
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย) เพ่ือให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาการทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่าน รวมท้ังรูปแบบวิธีการชําระเงินท่ีเหมาะสมกับไทยและอิหร่าน และเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยด้วย โดยอาจพิจารณาจากแนวทางการดําเนินงานของประเทศอ่ืนท่ีมีการทําธุรกรรมกับ
อิหร่านมาแล้ว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘

                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อหลักการ      
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ

ครั้งท่ี ๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

                ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ และครั้งท่ี ๒๙ และการประชุม
สุดยอดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (The 28th and 29th ASEAN Summits and Related Summits) จํานวน ๑๔ ฉบับ ในการประชุม
ระหว่างวันท่ี ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                    ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฯ จํานวน ๑๓ ฉบับ ประกอบด้วย      
ร่างปฏิญญา ๔ ฉบับ ร่างแผน ๓ ฉบับ ร่างแถลงการณ์ ๕ ฉบับ และร่างแนวทาง ๑ ฉบับ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายลงนามในสารขยายจํานวน
ภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Instrument of Extension of the Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia) ประกอบด้วย ร่างตราสารฯ ๔ ฉบับย่อยเพ่ือรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีฯ ของอิหร่าน 
โมร็อกโก อียิปต์ และชิลี)                                
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรเพ่ิมประเด็นด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
ในร่างแผนงานข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน ฉบับท่ี ๓ และให้ความสําคัญกับประเด็นความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุในการขนส่ง
ทางถนนไว้ในแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ในหัวข้อโลจิสติกส์ไร้รอยต่อ รวมท้ังพิจารณาเพ่ิมเติม
ประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านนวัตกรรมไว้ในแถลงการณ์อาเซียนบวกสามว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืน นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญในเรื่องการบูรณาการการดําเนินงานระหว่างกรอบอาเซียนกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ต่าง ๆ ในอาเซียนให้มีความสอดคล้องสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท่ีสําคัญได้แก่ แผนงานโครงการพัฒนาสามเหล่ียมเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) แผนงานโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และแผนงานโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
ด้านตะวันออก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area : 
BIMP-EAGA) ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือรับรองระหว่างการประชุมฯ ท่ีไม่ใช่
สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
การต่างประเทศนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสาระสําคัญในการขยายกรอบความร่วมมือ
เพ่ิมจากบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับลงนามวันท่ี ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ จาก ๗,๐๐๐ เมกะวัตต์ เป็น ๙,๐๐๐ เมกะวัตต์ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ
ท้ังสองประเทศเข้าด้วยกัน ก่อนยกระดับสู่การเป็น Regional Power Grid และจะจัดต้ังคณะทํางานเพื่อร่วมกันศึกษาในรายละเอียด
ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของท้ังสองประเทศในลักษณะระบบต่อระบบ (Grid-to-Grid) ร่วมมือ
ด้านการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าพลังความร้อน สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งและระบบจําหน่ายในสาธารณรัฐประชาธิปไตย



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

ประชาชนลาว และร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ด้านเทคนิค การแลกเปลี่ยนข้อมูล การศึกษาร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการดําเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ     
ท่ีได้ร่วมกันจัดต้ังข้ึนในด้านพลังงานไฟฟ้า ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
รวมท้ังให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาระบบไฟฟ้าท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหาร
จัดการเพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ    
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เก่ียวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘-๒๙ ระหว่างวันท่ี ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสาระสําคัญว่า ผู้นํารับทราบถึงความก้าวหน้าในการเจรจาความตกลงและเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ร่วมกัน ความยินดีท่ีมีการใช้ความพยายามมากขึ้นในการเจรจาการเปิดตลาดและข้อบท และได้
มอบหมายรัฐมนตรีและเจา้หน้าท่ีให้เพ่ิมความพยายามในการเจรจาอย่างร่วมมือกันเพ่ือให้สามารถสรุปผลการเจรจา RCEP โดยเร็ว 
                    ๑.๒ เห็นชอบท่ีประเทศไทยจะร่วมในการแถลงการณ์ข้างต้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘-๒๙ โดย
ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมในการแถลงการณ์ฯ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาถึงการเจรจาการเปิดตลาดสินค้าในส่วนท่ีเหลือ แนวทางการจัดทํา
ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ และการลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้อง ข้อเสนอการเปิดตลาดการค้า ข้อบท และ
ประเด็นทางเทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค และเพ่ือบรรลุเป้าหมายให้การเจรจา RCEP แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ ตามที่ได้วางไว้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

                 ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ            
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ (Eighth Mekong-Japan Summit) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๘ (Eighth Mekong-Japan 
Summit) ซ่ึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๘ ในวันท่ี ๗ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาระสําคัญระบุความก้าวหน้าของกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation) นับต้ังแต่มีการประกาศยุทธศาสตร์โตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๕ เพ่ือความร่วมมือ  
ลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น (New Tokyo Strategy 2015) แผนปฏิบัติการ ๓ ปีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่น ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑ (Mekong-Japan Action Plan for Realization of the New Tokyo Strategy 2015) และวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในประเทศลุ่มแม่น้ําโขง (Mekong Industrial Development Vision) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงรว่มฯ 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐

                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
           ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การขอความเห็นชอบให้รับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพ

การผลิต สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีน ว่าด้วย
ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต (ASEAN-China Joint Statement on Production Capacity Cooperation) 
สําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๑๙ ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการแนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไปให้เป็นไป
ด้วยความเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าวท้ังในด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้าการลงทุน การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการวิจัย ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติ ท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค 

(Draft Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN  Responding to Disaster as One in the 
Region and Outside Region) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค 
(Draft Declaration on One ASEAN, One Response : ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside 
Region) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผนึกกําลังกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในอาเซียนในการตอบโต้กับภัยพิบัติอย่างมี
ประสิทธิผลท้ังในและนอกภูมิภาค ซ่ึงจะมีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนฯ โดยผู้นําประเทศสมาชิกระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี ๒๘ ในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องศึกษาการดําเนินการตอบโต้ภัยพิบัติในเรื่องนี้ของประเทศ
ท่ีร่วมลงนามในปฏิญญาเพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
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                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 ๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   

        เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการด าเนินมาตรการสินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชนและมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน
ภายใต้นโยบายรัฐบาลของธนาคารออมสิน และเห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและ
สร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง เพื่อเป็นการช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบเพื่อการประกอบอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว เป็นการช่วยลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ รวมถึงเป็น
การช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมืองได้รับความรู้ทางการเงินและเห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงินของ
ครอบครัว สามารถบริหารรายได้รายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีเงินออมเป็นหลักประกันทางการเงินของครอบครัว 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินโครงการให้กระทรวงการคลังขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเห็นควรให้ธนาคารออมสินพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเงื่อนไขและความจ าเป็นของผู้กู้แต่ละราย และ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาระหนี้ การรักษาวินัยทางการเงิน ตลอดจนภาระหนี้ที่อาจจะ
เพิ่มสูงขึ้นภายหลังครบระยะเวลาผ่อนผัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้อย่างแท้จริง และให้ธนาคารออมสิน
ติดตามและประเมินผลในระหว่างการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบ 
อาชีพรายย่อยในชุมชนเมืองหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละรุ่น โดยประเมินความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม หลักสูตรอบรมวิทยากร 
เทคนิคและวิธีการอบรม ตลอดจนความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อน ามาปรับปรุงการอบรมในรุ่นต่อไป     
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อบรมอย่างสูงสุด และเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในส่วนของการขอแยกบัญชีเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) และไม่นับ   
รวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) ที่เกิดจากการด าเนินมาตรการสินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชน    
เป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของธนาคาร รวมทั้งให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณโบนัส
ของพนักงานได้นั้น ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) ด าเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสมและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ของการเคหะแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
บ้านเคหะประชารัฐ ของการเคหะแห่งชาติ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการด าเนินงานโครงการบ้านเคหะประชารัฐท่ีเปิดให้จองระหว่างวันที่ ๖-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีประชาชน
ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก มียอดขายรวมทั้งสิ้น ๘,๕๓๗ หน่วย ประกอบด้วยโครงการบ้านพร้อมอยู่อาศัย จ านวน ๑๖๑ โครงการ 
รวม ๙,๕๔๓ หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๐-๗๐๐,๐๐๐ บาท ขายได้ ๑,๒๐๙ หน่วย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๙๗๑ หน่วย และภูมิภาค ๒๓๘ หน่วย และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมอยู่อาศัยภายใน ๑๘ เดือน จ านวน ๖๐ โครงการ 
รวม ๑๓,๓๔๑ หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง ๔๘๐,๐๐๐-๗๔๐,๐๐๐ บาท ขายได้ ๗,๓๒๘ หน่วย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ๗๒๕ หน่วย และภูมิภาค ๖,๖๐๓ หน่วย ส าหรับโครงการหรือท าเลที่ประชาชนมีความต้องการสูงแต่มีหน่วยก่อสร้าง   
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเคหะแห่งชาติจะน าข้อมูลไปใช้ประกอบในการพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ปี ๒๕๖๐ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคต ครอบคลุมท าเลที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัด    
ในส่วนภูมิภาค จ านวน ๓๒ โครงการ รวม ๑๐,๑๕๖ หน่วย โดยเตรียมน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
                ๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าท่ีเข้าร่วมงานบ้านเคหะประชารัฐ ณ การเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 
๖-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พบว่า กลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมทุกขั้นตอนจนสิ้นสุดกระบวนการ นับตั้งแต่ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโครงการที่เปิดขายในงานบ้านเคหะประชารัฐ การจอง การเลือกอาคาร การรับช าระเงินจอง การท าสัญญา และการยื่นขอ
สินเช่ือกับธนาคาร โดยให้คะแนนพึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวังโดยรวมก่อนการเข้าร่วมงานบ้านเคหะประชารัฐ ซึ่งสะท้อน  
ให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการบ้านประชารัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๘) ของรัฐบาลในระดับสูง 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และขออนุมัติการด าเนิน

โครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ของการเคหะแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

           ๑. เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) โดยการเคหะแห่งชาติ   
ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในชุมชนดินแดง ประมาณ ๒๐๗ ไร่ เป็นที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ประมาณ ๑๙.๕ ไร่ และด าเนินการบนพ้ืนท่ี
ราชพัสดุซึ่งใช้ในการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงประมาณ ๑๘๗.๕๓ ไร่ 

       ๒. เห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๗) วงเงิน ๓๕,๗๕๔.๒๕ ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ และอนุมัติการด าเนินโครงการอาคารพักอาศัย แปลง  G 
วงเงิน ๔๖๐.๕๓ ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๑๕ ต่อปี ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
                 ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และกรุงเทพมหานคร ท่ีเห็นควรให้การเคหะแห่งชาติด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การด าเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เช่น การพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ การพิสูจน์สิทธิและเง่ือนไข
การชดเชยสิทธิเช่าของผู้อยู่อาศัยเดิม เพื่อป้องกันการขายสิทธิต่อและการเช่าช่วง รวมถึงการก าหนดพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ให้มีความเหมาะสม ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
      ๔. เห็นชอบในหลักการการจ่ายค่าชดเชยสิทธิในการเช่าและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนย้ายส าหรับผู้อยู่อาศัยเดิม   
ที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ ส่วนอัตราการจ่ายให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ โดยการจ่ายค่าชดเชยสิทธิในการเช่าส าหรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่เป็นคู่สัญญากับ
การเคหะแห่งชาติที่ประสงค์จะย้ายออกจากโครงการ จะจ่ายเป็นเงินชดเชยสิทธิหน่วยละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินช่วยเหลือ
ค่าขนยา้ยส าหรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ หน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
                ๕. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ (เรื่อง ขออนุมัติแผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟู
เมืองชุมชนดินแดง) เฉพาะประเด็นข้อ ๕.๗ ที่ก าหนดให้ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ในพื้นที่เชิงพาณิชย์จ านวนหนึ่งเพื่อให้สิทธิผู้อยู่อาศัยเดิม
ได้เช่าเป็นอันดับแรกในอัตราค่าเช่าพิเศษ โดยไม่มีการโอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน (ค่าเซ้ง) 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยการบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประสานติดตามดูแล ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้พ้นโทษและครอบครัว การสงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พ้นโทษ การดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิตอย่างต่อเนื่องแก่ผู้พ้นโทษ และ    
การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้พ้นโทษ เป็นต้น และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ รับไปด าเนินการภายหลังการปล่อยตัว ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
พิจารณาให้ความส าคัญกับการตรวจคัดกรองโรคให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับการอภัยโทษทั้งหมด อาทิ วัณโรค และโรคเอดส์ เพื่อเป็น
การป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายสู่สังคม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 

(กพร.ปช.) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) โดย กพร.ปช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพร.ปช. จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ คณะ 
และได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
แห่งชาติ (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังแรงงาน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ การพัฒนาสาขาอาชีพบริการเพื่อส่งแรงงานไปต่างประเทศ นอกจากนี้ กพร.ปช. ได้มีมติเห็นชอบ
ให้จัดท าแผนแม่บทการเช่ือมโยงข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาก าลังคนในระดับชาต ิ
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สรุปการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 

Thailand) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 

(Safety Thailand) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
และสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงฯ ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ ๖ กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
เสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของคนท างานและประชาชนในสังคมภายใต้ช่ือ “โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทย (Safety Thailand)” และเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย รวมทั้งเป็นการรองรับอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ 
ซึ่งไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ กิจกรรมการจัดพิธีลงนามฯ ยังประกอบด้วยการจัดนทิรรศการดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามัยของหน่วยงานภายใต้ ๖ กระทรวงข้างต้น ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน (องค์การมหาชน) กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการด าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จากเดิมในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๕๒๙.๖๘ ล้านบาท เป็น ๒,๕๙๐.๓๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ โดยงบประมาณจ านวน ๕๐๘.๔๐ ล้านบาท 
หรือร้อยละ ๑๙ ของงบประมาณทั้งหมดได้จัดสรรเพื่อจัดระบบภาคการประมงของไทยให้ดีขึ้น และเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรม



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๔ 

ประมงและกิจการต่อเนื่องประมงทะเล การออกนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ เพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์
ส าหรับแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดค้ามนุษย์ การปิดจุดอ่อนทางกฎหมาย โดยแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้กระท าความผิดและก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายให้ดีขึ้น การปฏิบัติการเชิงรุก
มากขึน้ โดยใช้การวิเคราะห์ข่าวกรองน าการปราบปรามท าลายเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพัฒนากระบวนการคุ้มครองเงินช่วยเหลือและพัฒนาการให้บริการในสถานคุ้มครอง การจัดตั้ง    
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เข้มงวดในกระบวนการตรวจเรือเข้า -ออกท่า ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า รวมทั้งผลักดันให้มีการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการปกป้องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาวโรฮีนจา โดยให้ความส าคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือหาทางออกในวิกฤตการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องถูกจับตามอง (Tier 2  Watch List)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๑๖ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
โดยจัดระดับประเทศไทยดีขึ้นอยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เนื่องจากเห็นถึงความพยายามของประเทศไทย
ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยจ านวน ๑๗ ข้อ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการเร่งด่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย 
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว และใช้เป็นกรอบในการติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ และเป็นกรอบการจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส           
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
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                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานว่า รองนายกรัฐมนตรี  (พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ได้เสนอแผนการขับเคลื่อน
และปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา โดยได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
มาเป็นข้อมูลในการยกร่างแผนการขับเคลื่อนดังกล่าว ภายใต้หลักการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และการมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ด้านการศึกษา 
และด้านแรงงาน ทั้งนี้ แผนการด าเนินการแบ่งเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (พฤษภาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๕๙) ระยะสั้น 
(พฤษภาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐) ระยะกลาง (ตุลาคม ๒๕๕๙-กรกฎาคม ๒๕๖๐) และระยะปฏิรูป (หลังกรกฎาคม ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
   

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษถนนราชด าเนิน (กบพร.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด าเนิน (กบพร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ปรับปรุงตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการ 
กพบร. เสนอ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างข้อก าหนดการจ้าง (TOR) โครงการจ้างผู้ให้บริการออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้
เพิ่มเติมงานขุดค้นทางโบราณคดีและงานการจัดนิทรรศการตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
และมอบหมายกรุงเทพมหานครจัดท ารายละเอียด TOR โดยขอใช้งบประมาณตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนค่าออกแบบและเขียนแบบ โดยให้ด าเนินการจัดท า TOR และจัดจ้างผู้ให้บริการ ตามระเบียบราชการ
ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป 
                    ๑.๒ มอบหมายกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ กบพร. และคณะกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย (๑) นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ (๒) รศ. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย และ 
(๓) ผศ. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนด  TOR ส าหรับการออกแบบอาคาร 
การขุดค้นทางโบราณคดี และออกแบบนิทรรศการ รวมทั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าท่ีก ากับการด าเนินงานตาม TOR ดังกล่าว 
                ๒. ให้คณะกรรมการ กพบร. รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ กับโบราณสถาน    
ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
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                   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เสนอ เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดให้ทบทวนธรรมนูญ   
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุก ๕ ปี โดยน าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาทบทวนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมจากธรรมนูญเดิมอีก ๕ เรื่อง ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ 
สุขภาพจิต สุขภาพทางปัญญา การอภิบาลระบบสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มข้อความที่อธิบายเจตนารมณ์ของ
ข้อความของร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฯ รายข้อ เพื่อให้เข้าใจความหมายชัดเจนมากขึ้น และได้รับฟังความคิดเห็น   
จากทุกภาคส่วนแล้ว และใหร้ายงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
เพื่อเป็นกรอบการท างานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมแก้ปัญหาเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ มีทิศทางการด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ 
“การป่วย การตาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเช้ือดื้อยาลดลง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การเฝ้าระวังการดื้อ  
ยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (๒) การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ (๓) การป้องกัน
และควบคุมการติดเช้ือในสถานพยาบาล และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (๔) การป้องกันและควบคุม 
เชื้อดื้อยา และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง (๕) การเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพเรื่องเช้ือดื้อยาและยาต้านจุลชีพแก่ประชาชน และ (๖) การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท า
แผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลัง รับไปด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรน าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ส าหรับ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเช้ือดื้อยาและยาต้านจุลชีพแก่ประชาชน ควรพิจารณาให้ครอบคลุม
ประเด็นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ การส่งเสริมการขายยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา และการจัดระบบติดตามและเฝ้าระวังการส่งเสริมการขายยาต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม รวมทั้งในขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ควรพิจารณา
ก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Joint KPI) และจัดท าแผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณ   
ในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การด าเนินการเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เร่ือง  ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าในถนนสายหลักพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าในถนนสายหลักพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๒๐๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๐) 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เป็นเงิน ๔๔๑,๗๕๘,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการด าเนินการให้ทัน
ต่อสถานการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป 
และรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ก่อนขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ส าหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ 
จ านวน ๑,๗๖๗,๐๓๒,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ ๆ ไป โดยให้อยู่นอกกรอบวงเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร
ให้แก่กรุงเทพมหานคร และให้นับรวมอยู่ในสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า 
ก่อนการด าเนินโครงการฯ กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่ประชาชน    
ที่สัญจรไปมา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับการจราจรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานคร
ต้องเตรียมการจัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการระบบระบายน้ าให้สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 
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                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ    
สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๒.๖ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมสําคัญ       
ท่ีขยายตัว เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์สําหรับรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางยกเว้นยางรถยนต์ ยาสูบ 
                ๒. การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนําเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า ๑,๓๙๑.๙ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๒.๖ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองยนต์ เพลาส่งกําลังและส่วนประกอบ 
รวมถึงเคร่ืองสูบลม เครื่องสูบของเหลว ท่ีเพ่ิมข้ึน ด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า ๕,๙๐๒.๖ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๑.๒ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าด้ายและเส้นใย ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 
                ๓. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณท้ังหมด ๑๑,๑๐๖.๗ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนจากเดือน
เมษายน ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙.๖ และเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๗ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
                ๔. ภาวะการประกอบกิจการ เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการจํานวน ๓๑๘ ราย 
ลดลงร้อยละ ๒๒.๖ มียอดเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น ๑๔,๖๕๓ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๖๔.๘ มีการจ้างงานจํานวน ๗,๘๕๘ คน ลดลง
ร้อยละ ๓.๓ สําหรับโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการมีจํานวน ๖๙ ราย มากกว่าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๑.๑ มีเงินทุนของการเลิก
กิจการรวม ๘,๒๓๗ ล้านบาท และมีการเลิกจ้างงานจํานวน ๑,๔๕๒ คน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ฟ้ืนตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เคร่ืองชี้
สําคัญ ๆ ขยายตัวท้ังดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีปริมาณการส่งออก ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และจํานวนนักท่องเที่ยว และเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
จากไตรมาสแรกของป ี๒๕๕๙ ตามการขยายตัวเร่งข้ึนของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภาครัฐ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเท่ียว 
รวมท้ังการกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๔ เดือน ของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกยังคงลดลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการลดลงของราคาสินค้าในตลาดโลก ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี 
                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงของการชะลอตัวตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และประเทศสําคัญอ่ืน ๆ รวมทั้งการฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจยุโรป การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ทําให้ประเทศต่าง ๆ ยังคงดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายและมีแนวโน้มท่ีจะปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในช่วงท่ีเหลือของปี ๒๕๕๙ ช้าลงกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสองของปี ๒๕๕๙ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ ๓.๕ เร่งข้ึน
จากการขยายตัวร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสแรก และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสองของปี ๒๕๕๙ 
ขยายตวัจากไตรมาสแรกปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๘ รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๕๙ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๔ 
                ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๐-๓.๕ เร่งข้ึนจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘       
ในปี ๒๕๕๘ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (๑) การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ โดยในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๐ 

ระบบเศรษฐกิจอีกประมาณ ๑,๖๔๕,๔๗๖.๔ ล้านบาท (๒) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีประกาศเพิ่มเติมในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙ โดยในคร่ึงปีหลังคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกประมาณ ๑๐๐,๔๘๘ ล้านบาท     
(๓) จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง (๔) ราคาน้ํามันยังมีแนวโน้มจะทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า และ (๕) การปรับตัว    
ดีข้ึนของรายได้ครัวเรือนภาคการเกษตร เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งท่ีผ่อนคลายลง และการปรับตัวดีข้ึนของราคาสินค้าเกษตร
สําคัญ ๆ 
                ๓. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๘ ควรให้ความสําคัญกับ  (๑) การเบิกจ่ายและการขับเคลื่อนโครงการ
ของภาครัฐให้เป็นไปตามแผน (๒) การดําเนินการตามมาตรการท่ีอยู่ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้มีการอนุมัติไปแล้ว
ให้สัมฤทธ์ิผล (๓) การฟื้นฟูเกษตรกรและการเตรียมเกษตรกรให้มีความพร้อมสําหรับปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๒๕๖๐ โดยสนับสนุน
การเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ การดูแลคุณภาพและราคาปัจจัยการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
การประกันภัยพืชผล และการเตรียมมาตรการและการจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
(๔) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน (๕) การดูแลและขับเคลื่อนภาคการส่งออก และ (๖) การสร้างความเชื่อม่ัน  
ด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 ๖.๒ สานตอ่นโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ได้จัดทําไว้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๑๕,๗๖๖ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๔๖ เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๗๕,๙๖๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๓๘ 
(เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๘๐.๐๘) ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑,๙๒๗,๙๗๕ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๘.๖๒ และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒๘๗,๗๙๑ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๕๒.๘๗ 
 ๒. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณท้ังสิ้น ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว ๑๑,๐๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๖๕ ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๑๐,๙๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๖๘ และรายจ่ายลงทุน จํานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๖๔ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๐.๔๓ 
 ๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ๓๐๗,๘๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒๐๖,๐๗๘ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๖.๙๔ เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๗,๖๕๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๒๖๗,๒๔๒ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๘๑ 
 ๔. นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

 ๔.๑ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จํานวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๓๔,๕๔๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๗๔ 
และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๓๓,๓๔๐ ล้านบาท หรอืร้อยละ ๙๑.๔๔  

 ๔.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ กรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน ๓๗,๘๗๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๓๕,๑๘๑ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๙๒.๙๐ เบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๑๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๓๐  

 ๔.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ     
๒ แสนบาท) จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน ๑๔,๙๑๘ ล้านบาท โอนจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จํานวน ๑๔,๙๐๔ 
ลา้นบาท หรือร้อยละ ๙๙.๙๑ และหมู่บ้านเบิกจ่ายแล้ว ๘๔,๙๑๔ โครงการ จํานวน ๑๔,๘๐๑ ล้านบาท 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

 ๕. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ท่ีไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ท่ีไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) จํานวน ๒๙๑,๓๓๑ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
๑๐๓,๗๑๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕.๖๐ ของแผนการลงทุนท้ังปี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
             คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายไตรมาส 
และแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่
สํานักงบประมาณเสนอ ท้ังนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสท่ี ๓) ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในระบบฐานข้อมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) จํานวน ๓๒๓ หน่วยงาน โดยมีผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานสูงกว่า
แผนท่ีกําหนดไว้ จํานวน ๑๑๒ หน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ จํานวน ๕๐ หน่วยงาน และตํ่ากว่าแผนท่ีกําหนดไว้ จํานวน 
๑๖๑ หน่วยงาน ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ซ่ึงประกอบด้วย      
(๑) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Front Load) (๒) มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ และ (๓) มาตรการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
โดยในส่วนของรายละเอียด เงื่อนไข วิธีการ และงบประมาณในการดําเนินมาตรการท้ัง ๓ มาตรการ ให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ใช้จ่ายจากรายจ่ายลงทุน 
รายการละไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
                    ๑.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของ
ประเทศตามแนวทางปฏิรูป จํานวน ๗,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๓ มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร ให้นําเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจาก      
งบดําเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน มาดําเนินการ 
                ๒. ให้สํานักงบประมาณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วน
ของมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ ควรกําหนดหลักเกณฑ์โดยให้ความสําคัญกับโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง รวมถึงความพร้อมของส่วนราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ไปพิจารณาประกอบ 
การดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. การดําเนินการในข้ันตอนจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
                ๔. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๒ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กํากับดูแลการนําผ่านสินค้าไม้ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา

ในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชัน 
และไม้กระพี้เขาควาย รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูง เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวง 
พาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด 
ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชัน และไม้กระพี้เขาควาย รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ของไม้พะยูง เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามนําผ่าน
ราชอาณาจักร และกําหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ตามที่กําหนดเป็นสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการผ่านราชอาณาจักร 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้เป็นสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... ควรเพ่ิมเติม “(..) เฉพาะ
ไม้ท่อนและไม้แปรรูปต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) จากประเทศต้นทางกํากับมาด้วย” และเพ่ิม
ข้อกําหนด “ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกักกันพืช หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กําหนด” นอกจากนี้ ควรเพ่ิมเติมบทอาศัยอํานาจโดยอ้างถึงมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา  
ในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีกําหนดรัฐมนตรีรักษาการท่ีมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ 
รวมท้ังการกําหนดนิยามคําว่า “สิ่งประดิษฐ์” โดยให้กรมป่าไม้กําหนดขนาดของวัตถุท่ีจะถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ท้ัง ๒ ฉบับ อาจทําให้เกิดความไม่ชัดเจนในขอบเขตของสินค้าท่ีต้องห้ามนําผ่านหรือต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่าน จึงอาจ
พิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน 
(Anti-circumvention measure) ซ่ึงจะช่วยให้การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพฤติการณ์และสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขปัญหาผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ
มีการส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยในลักษณะท่ีเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดซ่ึงทําให้เกิดความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมตําแหน่งขององค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ีและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงการตอบโตก้ารทุม่ตลาด
โดยใช้ประโยชน์จากเขตปลอดอากร (Free Zone) และความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ยังมีความไม่ชัดเจนในการระบุถึงการดําเนินธุรกิจ (Business Activities) ท่ีเข้าข่ายพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
หรือการอุดหนุน (circumvention activities) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และเม่ือร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดําเนินการออกกฎหมาย
ลําดับรองให้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็ว เพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมิถุนายน ปี  ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
            ๑. การส่งออกของไทยเร่ิมมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่องและหดตัวตํ่าสุดในรอบ ๓ เดือน แต่ยังอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป็นไปอย่างเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูง รวมท้ังราคาสินค้าเกษตรและน้ํามัน
ยังอยู่ในระดับตํ่า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ยังคงหดตัวท่ีร้อยละ ๐.๑ 
            ๒. มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ การส่งออกมีมูลค่า ๖๔๒,๓๘๘ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๖.๕ 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนําเข้ามีมูลค่า ๕๗๙,๖๖๑ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๔.๒ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๖๒,๗๒๗ ล้านบาท สําหรับมูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
การส่งออกมีมูลค่า ๑๘,๑๔๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๐.๑ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนําเข้า 
มีมูลค่า ๑๖,๑๘๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หดตัวร้อยละ ๑๐.๑) ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๑,๙๖๕ ดอลลาร์สหรัฐ 
                ๓. การส่งออกรายสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี ๓ ตามการลดลง
ของท้ังปริมาณการส่งออกและราคาสินค้าเกษตรสําคัญ โดยสินค้าสําคัญท่ีลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และ
น้ําตาล ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ ๓ เดือน โดยสินค้าสําคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ 
รถยนต์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
                ๔. ตลาดส่งออกสําคัญท่ีขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และเอเชียใต้ โดยขยายตัวร้อยละ ๕๖.๑  
๔.๗ และร้อยละ ๓.๑ ตามลําดับ ในขณะท่ีสหภาพยุโรปกลับมาขยายตัวคร้ังแรกในรอบ ๔ เดือน ท่ีร้อยละ ๐.๙ ส่วนตลาดอาเซียน 
จีน และญี่ปุ่น ยังหดตัวต่อเนื่อง โดยหดตัวร้อยละ ๑๖.๙  ๑๑.๙ และร้อยละ ๓.๘ ตามลําดับ 
                ๕. การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ปรับตัวลดลงเลก็น้อย โดยการค้าชายแดน (ระหว่าง
ไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า ๘๑,๒๔๐ ล้านบาท (ลดลงร้อยละ ๑.๙) ในขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ 
จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า ๑๑,๗๗๒ ล้านบาท (ลดลงร้อยละ ๒.๕) 
 
       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการท่องเท่ียว และคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศ
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรจัดทํามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและรูปแบบการท่องเที่ยวให้ครบทุกด้าน โดยควรเชื่อมโยงกับมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง
ในระดับนานาชาติ รวมท้ังควรสร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานให้มากขึ้น ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ์



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๔ 

ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
นอกจากนี้ ควรเชื่อมโยงและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความต้องการของชุมชน สร้างกลไก
การดําเนินการท่ีกระชับและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องท้ังในมิติของเวลา 
และมิติของการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสู่การปฏิบัติท้ังระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   

 เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง มาตรการส่งเสริมการถ่าย
ทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย) โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กรมการท่องเท่ียว) ได้ประชุมหารือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนและหลักเกณฑ์ในการดําเนินการ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และได้นํามาจัดทําเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข สําหรับมาตรการฯ และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการคืนเงินสําหรับมาตรการฯ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ                  
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า เนื่องจากการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างชาติเป็นเรื่องใหม่ท่ีไม่เคยมีการดําเนินการ
มาก่อน การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย นอกจากจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในมาตรการฯ 
ดังกล่าวแล้ว กรมการท่องเที่ยวควรดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ด้วย ท้ังนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service Center) เพ่ืออํานวยความสะดวกและดึงดูดให้ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์และสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย และเร่งกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้เป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต่างประเทศ นอกจากนี้ 
กระทรวงวัฒนธรรมควรเร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนของการจัดต้ังกองทุน
ส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือสนับสนุนมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนดําเนินธุรกิจและการให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศท่ีเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทย ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการด้วย 
                ๓. ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานสรุปการดําเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการดําเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ มีสาระสําคัญประกอบด้วย 
การเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การเผชิญเหตุและการบรรเทาทุกข์ การฟ้ืนฟู ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ การประเมินความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ท้ังนี้ ได้ดําเนินมาตรการ/โครงการท่ีสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ และขยายโอกาสในการปรับตัว
ให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง ซ่ึงมีผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ จํานวน ๘ มาตรการ และบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีก ๙ มาตรการ รวม ๑๗ มาตรการ 
เป็นเงิน ๒๐๔,๙๘๕.๔๐ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้วท้ังสิ้น ๑๐๖,๗๐๐.๐๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําน่านและยม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามท่ีรองอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) รายงานสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําน่านและยม ดังนี้ 
                    ๑.๑ รองอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) รายงานว่า ในช่วงวันท่ี ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙    
มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ทําให้เกิดฝนตกหนัก โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา 
ทําให้มีปริมาณนํ้าไหลลงเข่ือนสิริกิต์ิประมาณ ๓๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางในพ้ืนท่ีสามารถ
รองรับน้ําได้อีก ๓๙,๐๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ท้ังนี้ น้ําจากจังหวัดแพร่จะไหลลงสู่จังหวัดสุโขทัยสูงสุดในวันท่ี 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่ระดับน้ําจะไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากกรมชลประทานได้กําหนดแผนการบริหาร
จัดการน้ํารองรับไว้แล้ว รวมท้ังได้ลดปริมาณการปล่อยน้ําจากเขื่อนสิริกิต์ิลงเพื่อให้แม่น้ําน่านรองรับปริมาณนํ้าท่ีจะผันจากแม่น้ํายม
ก่อนท่ีจะเข้าเขตเมืองสุโขทัยได้อีกทางหนึ่ง และเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ียังไม่ได้เก็บเกี่ยวในเขตอําเภอเมือง 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
                    ๑.๒ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) รายงานว่า 
                          ๑.๒.๑ ในช่วงระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ทําให้เกิดฝนตกหนัก มีจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบรวม ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก (สถานการณ์ 
ในพ้ืนท่ีได้คลี่คลายลงแล้ว) จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา (ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง) ส่วนจังหวัดท่ีต้องเตรียมรับสถานการณ์
น้ําท่วม คือ จังหวัดสุโขทัย ท้ังนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒ จังหวัด 
คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน 
                          ๑.๒.๒ กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และได้แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือลดผลกระทบ
จากการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน แจ้งเตือนข้อมูลไปยังจังหวัดและอําเภอเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 
จัดเตรียมชุดเผชิญเหตุเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด และชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนโดยการให้
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เพ่ือลดความต่ืนตระหนก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ของรัฐบาลด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําให้มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย รวมท้ังประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ํา ตลอดจนการบริหารจัดการน้ํา
ท่ีรัฐบาลได้ให้ความสําคัญ โดยควรระบุพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิดน้ําท่วม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมในพื้นท่ีชุมชน พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีราชการ และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเม่ือเกิดน้ําท่วม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ํา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑๔๓,๕๔๕,๑๐๐ บาท ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นค่าใช้จ่าย    
ในการดําเนินการโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในฤดูฝน และกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์
ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรสําหรับช่วงปลายฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาติต่อไป 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า 
การดําเนินงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ําควรพิจารณาดําเนินงานเฉพาะโครงการในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงสามารถดําเนินการ
ได้จริงตามสภาพฤดูกาล เพ่ือให้การดําเนินงานก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ ตามท่ี
นายกรัฐมนตรีได้ให้หลักการไว้ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินงานโครงการพัฒนา

แหล่งน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) 
ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการท่ี ๖ 
การเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรและ
การใช้จ่ายงบประมาณ จากวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และรับทราบการปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) 
ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการท่ี ๖ การเพ่ิม
ปริมาณนํ้าต้นทุน จํานวนท้ังสิ้น ๒๒๓ แห่ง ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนภายในจังหวัดเดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ําท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ศักยภาพน้ําบาดาล และปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน รวมท้ังปรับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยยังอยู่ภายใต้กรอบ
วัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติกําหนดไว้ 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการเร่งรัดการดําเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา  
ท่ีกําหนด เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันในฤดูแล้งปีต่อไป สําหรับการปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินงานโครงการฯ เนื่องจากในปัจจุบัน
เป็นห้วงฤดูฝน ซ่ึงมีบางพ้ืนท่ีประสบภาวะน้ําท่วมจึงให้พิจารณาปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีดําเนินการเฉพาะที่สามารถดําเนินการได้ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน           
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนดําเนินการเพ่ือให้มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดผลเป็น
รูปธรรม เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซ่ึงเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์อย่างย่ังยืน 
                    ๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการเพ่ือให้สามารถนํารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการเพ่ือให้การใช้รถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การนํารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้งานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๒๐๐ คัน 
การนํารถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในส่วนราชการ ท้ังนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นในการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริม     
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเตรียมการรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยียานยนต์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยไม่มีผลกระทบต่อมาตรการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO-Car) 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนด้านการวิจัย



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

และพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือดึงดูดบริษัทท่ีต้องการมาลงทุนในการผลิตหรือทําวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า   
ในประเทศไทย รวมท้ังการสนับสนุนบริษัทของไทยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าและสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
สําหรับอนาคต การพิจารณาสนับสนุนให้นําตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
การกําหนดมาตรการรองรับด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ซ่ึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเสียอันตราย 
การกําหนดให้มีการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือวางแผนรองรับการดําเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การสร้าง
แรงจูงใจ และความม่ันใจแก่นักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชนและผู้บริโภคในคราวเดียวกัน ตลอดจนวางแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดข้อจํากัดท่ีอาจเกิดในอนาคต อาทิ   
การนําแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ การกําจัดซากแบตเตอรี่ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและย่ังยืน การกําหนดโควตาหรือระยะเวลา
สิ้นสุดของการยกเว้นภาษีอากรนําเข้ารถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสําเร็จรูปจากต่างประเทศ และการยกเว้นอากรนําเข้า
ชิ้นส่วนหลักหรือส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถยนต์นั่งไฟฟ้าท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมและปลอดภัย
ของพ้ืนท่ีการใช้งาน รวมถึงการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์และการขับบนพ้ืนผิวจราจรในประเทศไทยที่มีสภาพท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางมีส่วนร่วมในการพิจารณามาตรการการจัดซ้ือรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานในหน่วยราชการ   
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วม

ไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิต
ปิโตรเลียมจากพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมแล้ว [ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ องค์กรร่วมไทย-
มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓] 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 

พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสาระสําคัญเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย บัญชี ๒ สําหรับกรณีเม่ือมีการผลิตปิโตรเลียมจากพ้ืนท่ี
พัฒนาร่วมแล้ว ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการจัดต้ังกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
และสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงข้ึน โดยโอนภารกิจมาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี ๔/๒๕๔๗ เรื่อง 
กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ และโอนภารกิจหน้าท่ีของสถาบันบริหาร
กองทุนพลังงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
และสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในบทบาท อํานาจหน้าท่ีและการใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน 
ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้อํานาจสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกู้ยืมเงิน การกําหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
เพ่ิมข้ึนเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และควรมีช่องทางให้สามารถนํางบประมาณจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่ง
มาใช้สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ังโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และการกําหนด
เพดานฐานะของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงข้ันสูงสุดและตํ่าสุด เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ สําหรับการจัดต้ังสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง   
ให้กระทรวงพลังงานดําเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งผลการดําเนินการไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๘ 

                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับความซํ้าซ้อนอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
นโยบายพลังงานของกระทรวงพลังงาน การบูรณาการกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน ความไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการขอจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ และเห็นควรกําหนดให้จัดต้ังกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในสํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง การกําหนดกลไกการกลั่นกรองการลงทุนของกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง และการวางแผนกรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและอัตราผลตอบแทน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดต้ัง/ร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือท่ีมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ได้รับยกเว้นไม่ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดต้ัง/ร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยยังคงต้องถือปฏิบัติในส่วนของการกํากับดูแลบริษัทในเครือตามหลักเกณฑ์การจัดต้ัง/ 
ร่วมทุนและกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจต่อไป ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการเห็นชอบในเรื่องการจํากัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย ดังนั้น บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จะต้องคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน
อย่างเคร่งครัดด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติจัดต้ังบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดต้ังบริษัท PTT International Trading London Ltd. ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นท้ังหมด ภายใต้ทุนจดทะเบียน ๒๑ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงการประเมิน
ความคุ้มค่าของการลงทุนของบริษัทในอนาคตและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงในทุกด้าน ตลอดจนพิจารณาถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลและการตรวจสอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment  Master Plan) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรใน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) การหักภาษีและนําส่ง
ภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๓) การจัดทําและนําส่งข้อมูลใบกํากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และ (๔) การนําส่งข้อมูลธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกําหนดให้ธนาคารตามกฎหมาย



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือกฎหมายเฉพาะและผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าท่ีนําส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทางการเงินหรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ควรกําหนดขอบเขตประเภทของข้อมูลและกรณีท่ีต้องปฏิบัติ
ให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ือผู้มีหน้าท่ีจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ไปประกอบการ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเห็นว่า กรมสรรพากร   
ควรมีความชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติ มีแผนรองรับการดําเนินการในแต่ละเรื่อง ควรสื่อสารให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงภาคธุรกิจ และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทํา จัดเก็บ การส่งข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดได้ และควรคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กําหนด เพ่ือให้ผลการดําเนินการใดท่ีใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลตามกฎหมายและสามารถใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้       
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุน 

ในชนบท [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ]   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ SMEs (มาตรการพ่ีช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในชนบท และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ซ่ึงมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทยท่ีมีสินทรัพย์ถาวรเกิน ๒๐๐ ล้านบาท และการจ้างแรงงานเกิน ๒๐๐ คน สําหรับเงินได้ท่ีได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 
และการจ้างแรงงานไม่เกิน ๒๐๐ คน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย สําหรับเงินได้ท่ีได้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่ท้องถ่ินมีความต้องการจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถหักรายจ่ายได้ ๒ เท่าของรายจ่าย เป็น
ระยะเวลา ๓ รอบระยะเวลาบัญชี (รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ   
สํานักงบประมาณที่เห็นควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการยกเว้นภาษี และคุณสมบัติของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกันในแต่ละมาตรการ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ทราบโดยทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติในระดับท้องถ่ินและภูมิภาค เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม และในการดําเนินมาตรการพ่ีช่วยน้องดังกล่าว ควรคํานึงถึงความซํ้าซ้อนของโครงการหรือมาตรการท่ีรัฐดําเนินการ
ช่วยเหลือ SMEs ในลักษณะหรือประเภทเดียวกันด้วย ส่วนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ในชนบทจะต้องมีการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่มีความซํ้าซ้อนกับการดําเนินมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ โดยการ
ดําเนินการจะต้องเป็นไปตามความจําเป็นและเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐท่ีจะได้รับ รวมถึงความคุ้มค่าและประโยชน์   
ท่ีทางราชการและประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง ตลอดจนจะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สิน เพ่ือมิให้เกิดเป็น
ภาระแก่งบประมาณในภาพรวม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ 

รวม ๔ ฉบับ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา 
รวมท้ังเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ รวม ๔ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๐ 

                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หักจากเงินได้
พึงประเมิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายท่ีให้หักเป็นการเหมาในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาสําหรับการโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง ต้ังแต่วันถัดจากวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และยกเว้นภาษีเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนใหม่ สําหรับ
รายจ่ายท่ีเกิดจากการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทําบัญชี และค่าสอบบัญชี 
                    ๑.๓ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม      
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินสําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ ตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด มีสาระสําคัญ   
เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนใหม่ โอน
อสังหาริมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลต้ังใหม่นั้นร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 
                    ๑.๔ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม      
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดสําหรับการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ ตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด มีสาระสําคัญเป็นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนใหม่โอนห้องชุดของผู้ถือหุ้น   
เพ่ือชําระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลต้ังใหม่นั้นร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มอบหมายให้กรมสรรพากรรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล 
และมาตรการอ่ืนซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วในช่วงก่อนหน้า เช่น นโยบายสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
จัดทําบัญชีและงบการเงินท่ีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกิจการ มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เป็นต้น ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาให้บุคคลธรรมดาสามารถโอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการให้นิติบุคคลต้ังใหม่ได้ 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
(กบส.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ กบส. เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๘ 
                ๒. รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
                ๓. เห็นชอบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเพ่ือปรับลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ําตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัด
การดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ กบส. ทุก ๖ เดือน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                ๔. เห็นชอบแนวทางการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบการกํากับดูแลและพัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาระบบงานแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และเพ่ือให้การพัฒนาระบบ NSW มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาในระยะยาว 
และสอดคล้องกับเงื่อนไขและมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการ กบส. เพ่ือพิจารณากําหนดทางเลือกการจัดต้ังหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW ท่ีเหมาะสม 
และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการรองรับภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน และให้นําเสนอผลการดําเนินการ
ให้คณะกรรมการ กบส. พิจารณาภายใน ๓ เดือน 
                ๕. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กบส. มีข้อสั่งการเก่ียวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานขนส่งของประเทศ 
โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานกับการพัฒนาของกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
พิจารณาแนวทางความเหมาะสมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งท่ีตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการดําเนินการแผนบริหารความเส่ียงและแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางราง

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. กระทรวงคมนาคมได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบ
ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเดินรถไฟฟ้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ได้จัดทําคู่มือแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย (๑) ขอบเขตการดําเนินการ และแนวทางการปฏิบัติ จัดทําคู่มือแผนเผชิญเหตุร่วม
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสําหรับเป็นวิธีปฏิบัติร่วมกับคู่มือปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึน กระทรวงคมนาคม
จะจัดต้ังศูนย์อํานวยการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจข้ึน มีหน้าท่ีอํานวยการและประสานงานความร่วมมือตามวิธีการปฏิบัติ
ท่ีได้ตกลงร่วมกันไว้ และ (๒) การฝึกซ้อม ผู้ประกอบการเดินรถไฟฟ้าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดฝึกซ้อมแผนทุก ๔ เดือน โดย
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และจัดให้มีการจัดอบรมและซักซ้อมการแจ้งเหตุ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและประสานงาน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒. กระทรวงคมนาคมได้จัดพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมีรัฐมนตรี    
ว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ และมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยตกลงร่วมกันว่าในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิค จะถือปฏิบัติตามวิธีท่ีกําหนดร่วมกันไว้ในคู่มือแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบ
ขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและเผชิญเหตุ
ของระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นผู้กํากับและติดตามการดําเนินงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETCS) 

ระหว่างกรมทางหลวง (M-Pass) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Easy Pass) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection 

System : ETCS) ระหว่างกรมทางหลวง (M-PASS) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Easy Pass) ตามนโยบายของกระทรวง
คมนาคม เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าผ่านทางและเกิดความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(Motorway) และทางด่วนในการชําระค่าบริการ ด้วยการใช้บัตรเพียงใบเดียวและสามารถวิ่งผ่านช่องเก็บเงินบนระบบ ETC ของ
ท้ัง ๒ หน่วยงาน โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานระบบ ETC เชื่อมต่อระหว่างกรมทางหลวง (M-Pass) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(Easy Pass) ได้ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๒ 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ  
เป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีท่ีให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและจัดลําดับการโอนหุ้นท่ีกระทรวงการคลัง
ถือในรัฐวิสาหกิจท่ีเปลี่ยนสภาพทุนเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ และให้คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกําหนดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและมีหน้าท่ีกํากับดูแลบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติและรัฐวิสาหกิจท้ังระบบ เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจภายใต้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติสามารถดํารงตําแหน่งจนครบวาระท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
และให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในร่างมาตรา ๕๔ 
เกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการดําเนินการปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวควรคํานึงถึงประโยชน์ของการให้บริการสาธารณะท่ีประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ รวมถึงความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ
ในการเป็นกลไกในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร    
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๓ ท่ีมีวงเงินปรับลดลง
สุทธิ ๑๓๖,๐๐๕.๔๔ ล้านบาท จากเดิม ๑,๕๔๘,๘๕๐.๔๐ ล้านบาท เป็น ๑,๔๑๒,๘๔๔.๙๖ ล้านบาท 
                    ๑.๒ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบแผนฯ ท่ีมีวงเงินปรับเพ่ิมข้ึน ๘,๒๙๑.๕๓ ล้านบาท จากเดิม ๑๒๔,๔๖๓.๕๕ ล้านบาท เป็น ๑๓๒,๗๕๕.๐๘ ล้านบาท 
                    ๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อ การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหาร
ความเสี่ยง และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงิน
ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปรับปรุงคร้ังท่ี ๓ 
                    ๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้ําประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

งบประมาณ ๒๕๕๙ ปรับปรุงครั้งท่ี ๓ ท้ังนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม
และจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
                    ๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดําเนินการตามแผน 
การบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของเงินกู้กํากับติดตามการดําเนินแผนงาน/โครงการ
ให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังให้กระทรวงการคลังกํากับดูแล
การบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้
สาธารณะเสนอ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของเงินกู้กํากับติดตามการดําเนินแผนงาน/โครงการให้เกิดความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซ่ึงประกอบด้วย ๒ แผนย่อย วงเงินรวม 
๑,๔๑๔,๓๖๖.๑๒ ล้านบาท ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๕๔๓,๑๗๖.๙๒ ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๘๗๑,๑๘๙.๒๐ ล้านบาท 
และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๑๔๕,๔๕๒.๐๑ ล้านบาท และแผน 
การบริหารหนี้ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน ๙๒๘.๑๑ ล้านบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มา และการนําไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมท้ังขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุน และการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของ
แผน การบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้ําประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ท้ังนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
                    ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรอืการค้ําประกันเงินกู้และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๑.๕ รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะสําหรับการกู้เงินของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพ่ือชําระค่าดอกเบ้ียท่ีครบกําหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงิน ๓,๓๔๖.๕๗ ล้านบาท 
ท้ังนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและสํานักงบประมาณรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการชําระค่าดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดของ 
ขสมก. ไปประกอบการพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปด้วย                
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเห็นควรกําหนดมาตรการ
ในการบริหารจัดการหนี้และแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว 
เพ่ือให้มีผลประกอบการและฐานะการเงินท่ีดีข้ึน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกด้วย รวมท้ังควรมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้ต่างประเทศภาครัฐให้เพียงพอ
อาทิ การบริหารความเสี่ยงทันทีท่ีเบิกเงินกู้ การเบิกเงินกู้ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศ และการใช้เครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียืดหยุ่นต่อการกู้เงินเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๔ 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การขยายระยะเวลากําหนดวงเงินดําเนินโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมด 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     
ท่ีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลากําหนดวงเงินดําเนินโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตรคงค้างท้ังหมดให้อยู่ภายในกรอบวงเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกเป็นวงเงินกู้ ๔๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
(ธ.ก.ส.) ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากการระบายข้าว
จะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในเวลาท่ีเหมาะสมและไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศ 
                    ๑.๒ รายงานสถานะหนี้คงค้างจากการดําเนินโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕-  
ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ท้ังในส่วนเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน และเงินทุน ธ.ก.ส. ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วงเงิน
รวม ๔๙๘,๗๖๗.๔๕๕ ล้านบาท ซ่ึงอยู่ภายในกรอบวงเงนิท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีได้ในแต่ละ
ฤดูกาลด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนด
แผนการระบายข้าวในสต็อกของโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕-ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ และการลด
กรอบวงเงินกู้คงค้างท่ีเหมาะสมในแต่ละปี โดยแผนดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการลดภาระหนี้เงินกู้ท้ังในส่วนการระบายข้าว
และภาระงบประมาณท่ีต้องชดเชยเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้อย่างชัดเจนเป็นรายปี และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าวพิจารณาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติจัดต้ังสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม และขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนการดําเนินงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดต้ังสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมในรูปแบบมูลนิธิ ซ่ึงท่ีประชุม นบข. ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการตามผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาการจัดต้ังสถาบันการพาณิชย์ข้าวท่ีเสนอให้มีการจัดต้ังสถาบันการพาณิชย์
ข้าวข้ึนโดยเร็ว โดยให้จัดต้ังในรูปแบบมูลนิธิ มีภารกิจผลักดันงานวิจัยไปสู่การผลิตสินค้านวัตกรรมข้ันสูงออกสู่ตลาด เป็นท่ีปรึกษา
อํานวยความสะดวกผู้ท่ีสนใจลงทุน เชื่อมโยงนักวิจัย ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ส่งเสริมและสร้างตลาดด้วยการสร้างความตระหนัก
ในคุณค่าข้าวท่ีเป็นมากกว่าข้าวบริโภค (table rice) รวมท้ังเห็นควรขยายขอบเขตไปยังพืชเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ เช่น มันสําปะหลัง 
ปาล์ม ฯลฯ โดยให้จัดต้ังเป็น “มูลนิธิสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม” ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ เริ่มต้นดําเนินการจากสินค้าข้าว
ก่อนเป็นลําดับแรก ก่อนท่ีจะขยายสู่สินค้าเกษตรอ่ืน ๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานสํานักงบประมาณจัดทําข้อเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนการดําเนินงานของมูลนิธิสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม วงเงิน ๗๕๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๕ ปี 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง โดยบูรณาการ
การทํางานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้การดําเนินการเกิดความซ้ําซ้อนกันด้วย ส่วนเรื่องงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ โดยภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือการจัดต้ังและดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม
ตามขั้นตอนหรือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น แล้วแต่กรณี สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในงบเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนท่ัวไป ให้สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ.ร. 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรให้มีการติดตามประเมินผลในระยะท่ี ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒) หากผลการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้มีการทบทวนภารกิจของสถาบันฯ ต่อไป และในการดําเนินการของ
สถาบันฯ ควรให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างนวัตกรรมของสินค้าและผลิตภัณฑ์   
ท่ีเกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างจุดแข็งและความโดดเด่น ก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรม
อย่างย่ังยืน และคํานึงถึงวัตถุประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกับหน่วยงานท่ีดําเนินการอยู่ รวมท้ังควรวางกลไกในการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันฯ 
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือมาทําหน้าท่ีผลักดันการดําเนินงานของสถาบันฯ ให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 
นอกจากนี้ ควรสร้างความร่วมมือในการทํางานและการรับรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ 
SME อย่างท่ัวถึง เพ่ือกระจายโอกาสและผลักดัน SME ให้สามารถเข้าถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการได้ในอีกทางหนึ่ง ตลอดจนควรมีกลไกการติดตามผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงเพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า ให้เช่าซ้ือท่ีดินและทรัพย์สินของกรมชลประทาน

เพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า ให้เช่าซ้ือท่ีดินและทรัพย์สิน
ของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า 
ให้เช่าซ้ือท่ีดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม เพ่ือให้กรมชลประทานมีอํานาจนําท่ีดินมาดําเนินการ
ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ หรือโอนไปยังเกษตรกรเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรยกร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท้ังหมดให้เป็น
ฉบับเดียว เพ่ือให้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องกัน และควรพัฒนาโครงการจัดรูปท่ีดินเป็น
โครงการนําร่องสําหรับการปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม ไปสู่เกษตรกรรมท่ีมีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สนับสนุน
นโยบายกําหนดเขตการใช้พ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ี (Zoning) โครงการประชารัฐ โครงการ Smart Farmer 
รวมท้ังประหยัดงบประมาณในการจัดหาแหล่งน้ําเพ่ิมเติม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน

การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แผนดําเนินการและแนวปฏิบัติ     
ในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐) โดยกําหนดให้
เกษตรกรผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามแผนดําเนินการ
และแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐     
(ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนฯ ดังกล่าว เม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร     
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติม โดยจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในช่วง ๒-๓ ปี ท่ีผ่านมา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในฤดูการเพาะปลูก
ข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้านเศรษฐกิจ 
                ๒. ให้คณะกรรมการบริหารระดับพ้ืนท่ีชี้แจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการและพิจารณากลั่นกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงการคลัง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๖ 

(โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ การทํานาหญ้า และโครงการปรับเปลี่ยน
พ้ืนท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน) โดยเกษตรกรจะต้องเลือกใช้สิทธ์ิเข้าร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น 
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้านเศรษฐกิจ 
                ๓. ในกรณีท่ีกระทรวงมหาดไทยมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทยขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ควรร่วมกันบูรณาการการพัฒนา Agri-Map เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการเชิงนโยบายในระดับพ้ืนท่ีให้มีความชัดเจนมากข้ึนและสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือโซนนิ่งเกษตร 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) จํานวน ๕ โครงการ 
ประกอบด้วย (๑) โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (๒) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานา    
ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (๓) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (๔) โครงการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการทํานาหญ้า และ (๕) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือกอ่ืน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส่วนงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ท่ีเห็นควรอนุมัติให้ดําเนินการในกรอบวงเงินรวมท้ังสิ้น ๑๕,๕๙๗,๓๔๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นวงเงินสินเชื่อภายในกรอบวงเงิน 
๑๐,๖๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ไม่รวมเงินต้น ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐,๒๙๔,๐๐๐ บาท 
โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามรายจ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง และค่าใช้จ่ายของโครงการ ภายในกรอบวงเงิน ๓,๔๑๑,๐๔๖,๐๐๐ บาท กรณีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต 
การจัดทําระบบน้ํา และการปรับปรุงพ้ืนท่ี ภายในกรอบวงเงิน ๓,๑๓๒,๐๙๖,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากเงินทุน ธ.ก.ส. โดยรัฐชดเชย
เงินต้นและต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๗๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่าย
จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นสําหรับท่ีจะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้จัดทํารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในโอกาสแรกก่อน หรือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
ด้านการผลิต (เพ่ิมเติม) เป็นการดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีสินเชื่อ
ตามโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริม
การเลี้ยงโคเน้ือ โครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสม
เพ่ือส่งเสริมการทํานาหญ้า เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) และให้กระทรวงการคลัง   
โดย ธ.ก.ส. ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการสํารวจพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ (พ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว-N) และจํานวนเกษตรกร   
ท่ียังไม่ได้ปลูกข้าวซ่ึงมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน การคํานึงถึงวิธีการและเงื่อนไขของโครงการเพ่ือท่ีจะให้เกษตรกร
ท่ีจะเข้าร่วมโครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสมมาเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้
ในขณะเข้าร่วมโครงการและสามารถลดพื้นท่ีปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการไปพร้อมกัน การจัดทํานโยบาย
แผนความต้องการการบริโภคสินค้าปศุสัตว์เป็นรายชนิดสัตว์และพืชอาหารสัตว์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหา



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

สินค้าเกษตร การกําหนดจํานวนพ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนอาชีพด้านปศุสัตว์
เพ่ือให้เกษตรกรมีพ้ืนท่ีคงเหลือเพ่ือการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ควบคู่ไปได้ในระหว่างการเลี้ยงปศุสัตว์ การสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
สําหรับปลูกพืชทางเลือกอ่ืนตามแนวทางและหลักการของการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการทําเกษตรกรรมทั้งในส่วนของ Zoning 
และ Agi-Map การจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่าย ผลการสํารวจจํานวนเป้าหมายเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีจะเข้าร่วมโครงการจริง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด การติดตามประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่า
ของโครงการ รวมทั้งการให้ความสําคัญในประเด็นการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ และการจัดทําแผนการตลาดหรือ
การเชื่อมโยงการผลิตกับตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตท่ีชัดเจนและแน่นอน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
               ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้านเศรษฐกิจ ท่ีให้คณะกรรมการบริหารระดับพ้ืนท่ีชี้แจงทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้ชัดเจนเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและพิจารณากลั่นกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ
กระทรวงการคลัง (โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐) และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเน้ือ แพะ การทํานาหญ้า และ
โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน) โดยเกษตรกรจะต้องเลือกใช้สิทธ์ิเข้าร่วมในโครงการ
ใดโครงการหนึ่งเท่านั้น 
               ๕. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื ่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน           
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในการดูแลของรัฐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรณีผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดให้เปิดประมูลขายเป็นการท่ัวไป 
                    ๑.๒ กรณีผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ให้ระบายโดยมีเงื่อนไขไม่ให้นํา
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าปกติ เพ่ือการบริโภคของคนหรือสัตว์ทุกรูปแบบ รวมถึงไม่นําไป
ปรับปรุงสภาพเพ่ือการส่งออก โดยองค์การคลังสินค้าจะต้องมีมาตรการควบคุมการขนย้ายและการนําไปใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้
รั่วไหลและเกิดผลกระทบต่อตลาดและการค้าปกติ 
                    สําหรับรายละเอียดในการระบายฯ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรดําเนินการตามแนวทางการระบายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังดังกล่าวโดยเคร่งครัด รอบคอบ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด   
ต่อราชการ และให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในโอกาสต่อไป ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นควรให้ความชัดเจนต่อเกณฑ์ในการระบุประเทศท่ีมีมาตรฐานและผลการตรวจสอบรับรองท่ีน่าเชื่อถือ
ทัดเทียมกับมาตรฐานไทย เพ่ือท่ีทุกฝ่ายมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อเป็นการเลี่ยงการเกิดปัญหาในการตีความใน
ภายภาคหน้า รวมท้ังแก้ไขเพิ่มสาระสําคัญบางประการในร่างพระราชบัญญัติฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์       
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๘ 

ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเกษตรกร ผู้ส่งออก ผู้นําเข้าสินค้าเกษตร และประชาชนท่ีเกี่ยวข้องอย่างท่ัวถึง 
เพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อภาคเกษตรของประเทศ ไปพิจารณา 
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๙/๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ (๒) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด     
ปี ๒๕๕๙/๖๐ (๓) โครงการสินเชื่อเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ และ (๔) โครงการ
สินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรอบวงเงินงบประมาณรวม ๕,๓๖๗.๗๒๕ 
ล้านบาท แยกเป็นวงเงินสินเชื่อ ๔,๘๐๐ ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ยรวม ๕๖๗.๗๒๕ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. สําหรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณตามภาระท่ีเกิดข้ึนจริง
ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ      
ท่ีเห็นควรบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดําเนินงาน  
ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลังทราบ และเม่ือสิ้นสุดโครงการควรท่ีจะประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่าของโครงการเพ่ือประโยชน์ในการจัดทํานโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมท้ังพิจารณากําหนดแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาท่ีครอบคลุมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าโดยเฉพาะการแปรรูปผลติภัณฑ์มันสําปะหลังประเภทต่าง ๆ โดยมีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ท่ีจะมีการขับเคล่ือนการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ การดําเนินโครงการจะต้องมี
ความเหมาะสม ไม่มีความซํ้าซ้อน และทันต่อสถานการณ์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง ตลอดจนประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดําเนินโครงการอย่างชัดเจนและท่ัวถึง รวมทั้งกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานให้ชัดเจนเพ่ือให้
การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมมันสําปะหลังท้ังระบบมากท่ีสุด นอกจากน้ี ควรให้
ความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนด้านการตลาด ท้ังการขยายตลาดและการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากการรวบรวมของ
สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการศึกษาแนวทางการผลักดันไปสู่การแปรรูปข้ันสูงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้มากข้ึน  โดยให้สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่มันสําปะหลังท่ีรวบรวมได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือ
พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 ๑.๒ อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน ๓,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ระยะเวลา ๓ ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 ๑.๓ อนุมัติค่าชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ให้กับ ธ.ก.ส. จํานวน ๒๒๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๑.๔ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จํานวน ๘,๐๐๐,๑๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

 ๒. ส่วนเรื่องงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยในส่วนของค่าชดเชยดอกเบี้ย ให้ ธ.ก.ส. 
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ท้ังนี้ ในส่วนของกลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ให้จ่ายในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของแต่ละหน่วยงานก่อน โดยการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี หรือเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป  
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาส่งเสริมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่เฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการทํา
การเกษตรประเภทนั้น ๆ เพียงเท่านั้น รวมท้ังควรติดตามและประเมินผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน     
มีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และมีตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมและชัดเจนโดยรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีรับทราบตามข้ันตอน
ต่อไป นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของโครงการฯ อย่างท่ัวถึง รวมท้ังควรนํา
บทเรียนของการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ีผ่านมาใช้ประกอบการดําเนินงาน ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด Roadmap การดําเนินการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ชัดเจน ท้ังนี้ หาก
การดําเนินโครงการไม่มีความคืบหน้าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทบทวน/เปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวต่อไป 
 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ 
ดังนี้ 
                ๑. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๐.๘ โดยขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง อุตสาหกรรมสําคัญท่ีขยายตัว เช่น 
รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้าน รถจักรยานยนต์ 
                ๒. การนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนําเข้าเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า ๑,๔๑๙.๘ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๕.๒ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ 
เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ และเคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ท่ีลดลง ด้านการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 
(ไม่รวมทองคํา) มีมูลค่า ๖,๑๒๐.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๐.๖ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้า 
ด้ายและเส้นใย ผ้าผืน รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 
                ๓. การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีปริมาณท้ังหมด ๑๐,๕๓๐.๐ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลงจากเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕.๒ แต่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๑ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ท่ีปริมาณ ๑๐,๓๑๑.๓ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
                ๔. ภาวะการประกอบกิจการ เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการจํานวน ๓๖๒ ราย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๓.๘ มียอดเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น ๑๘,๖๐๔ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๗ และมีการจ้างงานจํานวน ๙,๔๐๖ คน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๙.๗ สําหรับโรงงานที่ปิดดําเนินกิจการมีจํานวน ๑๒๐ ราย มากกว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๗๓.๙        
มีการเลิกจ้างงานจํานวน ๒,๑๗๗ คน มากกว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงมีการเลิกจ้างงานจํานวน ๑,๔๕๒ คน แต่มีเงินทุนของ
การเลิกกิจการรวม ๓,๐๕๗ ล้านบาท น้อยกว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่ีการเลิกกิจการคิดเป็นเงินทุน ๘,๒๓๗ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๐ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีหน้าท่ีหลักในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รวมท้ังการจัดทําแผนเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมและประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการให้สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันจะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
ของบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน กรณีได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลรัษฎากร
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในร่างพระราชบัญญัตินี้ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลําดับรอง และการเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสําคัญ) และให้
กระทรวงการคลังประสานกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เร่งรัดการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและ
กรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ท่ีเห็นว่า เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเตรียมความพร้อมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี สําหรับทุนประเดิมและเงินอุดหนุนท่ีจะขอรับจากรัฐบาลเพ่ือดําเนินการตามภารกิจของกองทุนเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ 
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวยังคงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน     
ในมิติอ่ืน ๆ เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐ และการยกระดับระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม การปรับ
ระบบวิจัยและพัฒนาสําหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น อันจะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความชัดเจน กระชับ รวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ังกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กรณีการนํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การนําเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือนํามา
ประกอบหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ เพ่ือรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกําหนดอายุ
ของใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ตลอดจนปรับอัตราโทษ และปรับปรุงกระบวนการลงโทษทางอาญาให้ใช้การเปรียบเทียบ
คดีได้ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงาน
อัยการสูงสุดเกี่ยวกับการปรับปรุงสาระสําคัญบางประการในร่างพระราชบัญญัติฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 
 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing  Business) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

                    ๑.๑ รับทราบรายงานการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยมี
ความก้าวหน้าการดําเนินการปรับปรุงบริการของหน่วยงานภาครัฐรวม ๑๐ ด้าน ได้แก่ ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ ด้านการขออนุญาต
ก่อสร้าง ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการได้รับสินเชื่อ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน ด้านการชําระภาษี   
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย ซ่ึงจากรายงาน Doing 
Business 2016 ประเทศไทยมีอันดับดีข้ึน ๑ ด้าน คือ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านท่ีต้องเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วนซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย เช่น ด้านการได้รับสินเชื่อ การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย การจดทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการบังคับให้
เป็นไปตามข้อตกลง 
                    ๑.๒ ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมบังคับคดี และสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับข้อบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันธุรกิจ และกฎหมาย
ล้มละลาย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรายงานผลงานของธนาคารโลก เรื่อง Doing Business 
และแนวปฏิบัติท่ีเป็นสากล รวมท้ังการแก้ไขกฎหมาย หากกฎหมายดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
                ๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้เพ่ิมกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ เป็นหน่วยงานศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวด้วย สําหรับการปรับปรุงการบริการ
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ควรมุ่งเน้นการนําระบบดิจิทัลมาช่วยเพ่ือให้การบริการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว (Quick Response) 
และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนควรติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ     
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละด้านและรายงานต่อภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพิจารณาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม    
ให้เข้ามาร่วมพิจารณากฎหมายเก่ียวกับการให้บริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม

ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องชื่อโดเมน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดําเนินการตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือนําข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ไปใช้ในการดําเนินงาน โดยจะประกาศรายชื่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือเข้าร่วม
โครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย (ThaiCERT Government Monitoring System) เป็นระยะต่อไป 
                    ๑.๒ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ัง Sector-based CERT ในหน่วยงานสําคัญต่าง ๆ ต่อไป 
                    ๑.๓ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมรายชื่อโดเมนท่ีสําคัญของประเทศไทย พร้อมเตรียมแนวทางในการดําเนินการ
ปกป้องรายชื่อดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาของ The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเห็นควรเร่งรัดดําเนินการเผยแพร่ข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้เป็น
แนวทางและข้อกําหนดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป รวมท้ังเห็นควรยกระดับมาตรฐานการเฝ้าระวัง ติดตาม 
และดูแลภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคสถาบันการเงิน โดยจัดต้ัง Financial Sector CERT เพ่ือให้การจัดการกับปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์  
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานด้านมาตรฐานรหัสสินค้าและบริการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการใช้การพัฒนามาตรฐานและระบบ
ทะเบียนรหัสสินค้าและบริการของประเทศไทยที่จําเป็นสําหรับการซ้ือขายทางออนไลน์ เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง 
และกรมศุลกากร และสนับสนุนการทํางานร่วมกับภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น เพ่ือให้มีการนํามาตรฐานรหัสสินค้าและบริการไปใช้อย่างแพร่หลายอันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
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                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 

 
 
 

 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้

 ๑.๑ เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (AEC Blueprint 2025) 
จ านวน ๑๐ ฉบับ  

 ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองแผนปฏิบัติการรายสาขาภายใต้แผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ (AEC Blueprint 2025) จ านวน ๒๑ ฉบับ และกรอบการตรวจสอบและประเมินผลส าหรับ 
AEC Blueprint 2025 (AEC 2025 Monitoring & Evaluation Framework)  
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไปร่วมกับ
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมบทบาทน าของไทยในเวทีอาเซียน การแสวงหาโอกาสและใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน เพื่อเช่ือมโยงสู่การพัฒนาภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
แผนปฏิบัติการรายสาขาควรร่วมกันวางกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  การแสดงความจ านงเพ่ือเร่ิมกระบวนการเตรียมการจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบการแสดงความจ านงเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) 
กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้ใกล้ชิดยิ่งข้ึน โดยประเทศสมาชิกมีการด าเนินนโยบายการค้าเสรีภายในกลุ่มและก าหนดการค้า
ต่อประเทศนอกกลุ่มร่วมกัน ปัจจุบันมีสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน โดยประสาน
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อด าเนินการผ่านช่องทางการทูต ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่าเมื่อไทยได้แสดงความจ านงในการจัดท า FTA กับ EAEU แล้ว ควรติดตามผลการพิจารณากับคณะกรรมการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission : EEC) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กระบวนการเตรียมการจัดท าเป็นไปตามกรอบเวลา 
ที่วางไว้ รวมทั้งคณะท างานท่ีฝ่ายไทยจะจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาร่วมกับฝ่าย EEC ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญสูง
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับอย่างแท้จริง 
ตลอดจนควรทบทวนผลการศึกษาเรื่องการจัดท า FTA ระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันที่ความต้องการสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในขั้น
ของการเจรจาควรให้ความส าคัญกับความร่วมมือในมิติอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ านวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือ
ทางวิชาการ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศภายใต้กรอบการเจรจา
ดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
     
 
 

  
 

๖๔ 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

         ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแหง่ชาติ เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ านาจ
ในการอนุมัติ อนุญาต จดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
อากร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวควรที่จะพิจารณาถึงความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญด้วย จึงสมควรพิจารณา       
ในรายละเอียดให้รอบคอบในช้ันการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้การท างานร่วมกันของหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถูกต้องตรงกัน และรับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ตามที่ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
การประสานงานกับต่างประเทศ และด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนากฎหมายในประเทศ 
 ๒. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพ่ือความมั่นคงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิน
โครงการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพ่ือความมั่นคง และแนวทางการดําเนินงานภายหลังสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อพัฒนา (THEOS-2)  
 ๔. รับทราบผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ โดยในการจัดทําดาวเทียมภาครัฐเองอาจจะไม่คุ้มค่า แต่หากอนาคตมีความต้องการเพ่ิมมากข้ึนก็มีความคุ้มค่าท่ีจะ
สามารถทําได้ 
 ๕. รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน    
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการบริหารทรัพยากรอวกาศเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ การดําเนินการกับวงโคจรดาวเทียมท่ีรัฐได้รับการจัดสรร 
การกําหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ในตําแหน่งวงโคจร การกําหนดให้กิจการดาวเทียมสื่อสารแยกออกจากกิจการโทรคมนาคม 
และการทบทวนบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานกํากับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารให้ชัดเจน 
 ๖. เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการกําหนดสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมของ
ประเทศเพื่อพิจารณาแนวทางการกําหนดสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและขั้นตอนการอนุญาต รวมท้ังการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียม (filing) ของ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 ๗. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการตามกระบวนการเดิมในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
นโยบายอวกาศแห่งชาติท่ีจะหมดวาระเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ แล้วเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธาน
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบความเป็นมาของการดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ และผลการศึกษา เรื่อง แนวทาง 
การบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายเปิดตลาดสําหรับกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย แบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ (๑) นโยบาย   
เปิดตลาดระยะยาว และ (๒) นโยบายเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่การเปิดตลาดสําหรับดาวเทียมและวงโคจรในปัจจุบัน ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงาน โดยไม่รวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการภายใต้สัญญาใด ๆ ท่ีอยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกํากับดูแลให้เป็นไปตามสัญญา 
 ๒. ส่วนแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศในระยะยาวและในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรดําเนินการให้เกิดความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสําคัญ 
รวมท้ังดําเนินการและกํากับดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน       
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
  
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

 ๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา [คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒)] ตรวจพิจารณาแล้ว โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบางประเด็นนอกเหนือจากท่ีคณะรัฐมนตรี   
ได้มีมติ (๕ มกราคม ๒๕๕๙) อนุมัติหลักการ เช่น แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในการอนุรักษ์และบริบาล
ช้างเลี้ยงของไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินภารกิจท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน แก้ไขเพ่ิมเติมจํานวน
กรรมการและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
นําร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES 

ครั้งท่ี ๖๗ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งท่ี ๖๗ ซ่ึงมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ (๑) การออกระเบียบและกฎหมาย 
(๒) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล (๓) การกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย (๔) การศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ 
(๕) การประชาสัมพันธ์ และ (๖) การติดตามและประเมินผล ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ท่ีเห็นควรพิจารณาเพ่ิมความเข้มข้นของการดําเนินงานในมิติความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุน
หรือร่วมอุปถัมภ์ในข้อมติ/ข้อเสนอในประเด็นท่ีสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย และสะท้อนการดําเนินงานท่ีผ่านมา   
ในการรับมือกับปัญหา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายเพ่ือแสดงความมุ่งม่ันอย่างจริงจังและส่งเสริมการดําเนินการ
ของประเทศไทยในเรื่องนี้ รวมทั้งควรเพิ่มการให้ความสําคัญ ได้แก่ การเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าท่ีนําเข้าหรือส่งออก
บริเวณด่านชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมาย และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ทราบถึงการห้ามไม่ให้นํางาช้างและผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากงาช้างออกจากประเทศไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและ
สร้างการรับรู้ให้นานาชาติทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างของประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรนํ้าและป่า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําและป่า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ได้จัดทําโครงการ ๘๔ พรรษา 
ประชาชนรวมใจภักด์ิ รักษ์น้ํา รักษ์ป่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ และเพื่อส่งเสริมและฟ้ืนฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ 
 
มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ กรณีเรื่อง
ใดท่ีเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

 ๑.๑ เรื่องเพื่อทราบ จํานวน ๗ เรื่อง ได้แก่ (๑) สถานการณ์น้ําและการเตรียมความพร้อมในฤดูฝน (๒) แนวทาง 
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ําท่วม และการฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํายม (๓) ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๔) ผลการดําเนินงานบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ํา (๕) ผลการหารือการขอความร่วมมือขอใช้พ้ืนท่ีป่าสําหรับโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ํา ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) โครงการศึกษาแนวทาง 
การบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําระหว่างประเทศ จํานวน ๓ โครงการ และ (๗) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว (เข่ือนศรีนครินทร์) 

 ๑.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ิมเติม ปี ๒๕๕๙ และ 
(๒) แนวทางการฟ้ืนฟูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับภาระงบประมาณท่ีเกิดข้ึนจาก  
การดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน/โครงการต่าง ๆ  ดังกล่าว เม่ือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ผลการศึกษา จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณที่ชัดเจนแล้ว ให้ใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่าย หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดําเนินการ
ในโอกาสแรกก่อน รวมท้ังแหล่งงบประมาณอ่ืนตามนัยมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ หรือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  
ให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ควรเร่งรัดดําเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวทางการฟ้ืนฟู
เขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ต้องเร่งรัดดําเนินการโดยความร่วมมือท้ังจากหน่วยงานรับผิดชอบ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาต่าง ๆ 
เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกําหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอํานาจในการเก็บ ขน และ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมท้ังกําหนดให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจนําสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือ
หาประโยชน์ได้ เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามท่ีกระทรวง 
มหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการจัดทํากฎหมายเฉพาะในการบริหาร
จัดการขยะ โดยยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการขยะท้ังหมด เพ่ือให้สามารถดําเนินการบริหารจัดการขยะทั้งหมด
ตามกฎหมายเพียงฉบับเดียว ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากมาตรการในภาคพลังงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากมาตรการในภาคพลังงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงประเทศไทย
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากมาตรการด้านพลังงานได้ท้ังสิ้น ๓๗.๔๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ
คิดเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณร้อยละ ๑๐ เทียบกับกรณีปกติ เป็นปริมาณซ่ึงถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายขั้นตํ่าท่ีร้อยละ ๗ 
จากการดําเนินการเองภายในประเทศ ท่ีได้แสดงเจตจํานงการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) โดยเสนอตัวเลขของศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นช่วง (Range) 
ระหว่างร้อยละ ๗-๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความม่ันคง 
                     ๑.๑ ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติติดตามประเด็นด้านความม่ันคงตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในระดับอาเซียน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงของ
ประเทศต่อไป 
                     ๑.๒ ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเพื่อนํามาใช้ใน
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ท้ังนี้ ให้นําเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ต่อไปด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                     ๒.๑ ให้สํานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติติดตามและกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามภารกิจของส่วนราชการ (Function) และงบประมาณการดําเนินการตามนโยบาย (Agenda) พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินการ
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อรวบรวมรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                     ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนงานและงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ท้ังนี้ ให้มีการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศต่อไป และในกรณีท่ีโครงการมีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้รองนายกรัฐมนตรี
ท่ีกํากับการบริหารราชการของหน่วยงานนั้น ๆ กํากับดูแลการดําเนินโครงการตามแผนงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
                     ๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งทางน้ํา โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเทียบเรือ ท้ังท่าเรือน้ําลึก ท่าเทียบเรือชายฝั่ง และท่าเรือข้ามฟาก ท้ังนี้ ให้เริ่มดําเนินโครงการ  
นําร่องในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเดินเรือได้ก่อน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๕๙ 
                     ๒.๔ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ได้เห็นชอบแผนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือพัฒนาให้เกิด SMEs 4.0 นั้น ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนดเป้าหมายและ
แผนงานท่ีชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ท่ีจะดําเนินการระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ก่อน ส่วนท่ีเหลือให้พิจารณาดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อไป 
                     ๒.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังท่ีได้มาตรฐานตามแนวทาง
ท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการสนับสนุนสินค้าไทยท่ีมีศักยภาพให้สามารถขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป 
                ๓. ด้านสังคม 
                     ๓.๑ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทาง    
การดําเนินการจัดสร้างท่ีอยู่อาศัยในลักษณะบ้านเคหะประชารัฐให้แก่ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ัง
รองรับแรงงานท่ีจะเข้าไปทํางานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
                     ๓.๒ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบและมีความชัดเจนในเรื่องแหล่งท่ีมาของงบประมาณท่ีใช้ด้วย รวมท้ังพิจารณาจัดหาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                     ๔.๑ ให้ทุกส่วนราชการเร่งพิจารณาและเสนอเรื่อง การแต่งต้ัง โยกย้ายข้าราชการพลเรือนในตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ซ่ึงต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงตําแหน่งท่ีผู้ดํารงตําแหน่ง    
จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                     ๔.๒ ในกรณีท่ีส่วนราชการจะดําเนินโครงการหรือมาตรการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี
โครงการ ให้ส่วนราชการจัดทําโครงการหรือกําหนดมาตรการเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบนั้น ๆ ด้วย ท้ังนี้ ให้สร้างการรับรู้
ให้ประชาชนรับทราบการดําเนินโครงการและมาตรการเยียวยาดังกล่าวให้รวดเร็วและท่ัวถึงด้วย 
                     ๔.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน ก.พ. เร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในการจัดทําแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรเพ่ือกลับไป
ทํางานในภูมิลําเนา เพ่ือให้มีอัตราบุคลากรทางการแพทย์เหมาะสมสอดคล้องกับจํานวนประชากรในแต่ละพ้ืนท่ีด้วย 
                     ๔.๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกีฬาท้ังระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารงาน
ของสมาคมกีฬาต่าง ๆ เน้นความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืนต่อไป 
                     ๔.๕ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดการแข่งขันกีฬานําร่องระหว่างหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร โดยแบ่งเป็น ๖ ทีม ตามการกํากับการบริหาร
ราชการของรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ให้เร่งดําเนินการ
ภายใน ๓ เดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินโครงการสนับสนุน
เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการ 
                          ๑.๑.๑ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร   
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และ
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
                          ๑.๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเสนอโครงการปรับเปลี่ยนการผลติในพ้ืนท่ีทํานาไม่เหมาะสม 
โดยการสนับสนุนความช่วยเหลือให้ดําเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                          ๑.๑.๓ ให้คณะกรรมการบริหารระดับพ้ืนท่ีชี้แจงทําความเข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและพิจารณา
กลั่นกรองเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยเกษตรกรจะต้องเลือกใช้สิทธ์ิเข้าร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานให้ตรงกับ
ข้อมูลประมาณการความต้องการกําลังคนในสาขาต่าง ๆ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในอนาคต 
รวมท้ังเร่งผลิตแรงงานในสาขาท่ีต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น 
                          ๑.๒.๑ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาและยกระดับแรงงานไทยให้ครอบคลุมท้ังกระบวนการ เช่น การสํารวจ
ข้อมูลความต้องการแรงงานไทยจากตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้ทันกับ
สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของตลาด การส่งออกแรงงานไทยท่ีต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบและมีมาตรฐานท่ี
ชัดเจน ตลอดจนการพิจารณาจัดต้ังโรงงานตามแนวชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
                          ๑.๒.๒ ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการกําหนดมาตรฐานแรงงานอาชีพต่าง ๆ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก   
คนดูแลคนชรา รวมทั้งออกใบรับรองมาตรฐานอาชีพให้แก่แรงงานเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศต่อไป ท้ังนี้ ให้ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒

                    ๑.๓ ในการทําความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดรายละเอียดการดําเนินการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ขนาดหรือประเภทของรถยนต์ และจํานวนรถยนต์    
ท่ีสามารถข้ามพรมแดนได้ และให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนและระบบงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องปฏิบัติบริเวณ
พรมแดนให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการหารือกับคู่ภาคี เช่น การตรวจคนเข้าเมือง ระบบศุลกากร ท้ังนี้ ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลักและอยู่บนหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน 
                ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑ มีนาคม ๒๕๕๙) รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ในช่วงระยะเวลาหลงัจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับและต้องพิจารณาโดยเร็ว และเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ    
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามกรอบระยะเวลา จึงให้ส่วนราชการเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น 
บัดนี้ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ผ่านประชามติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฯ    
แล้ว จึงให้ส่วนราชการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบและอนุมัติการดําเนินโครงการ
ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้ว นั้น ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 
และกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดการดําเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๓.๒ ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดให้มีรุกขกรเพื่อทําหน้าท่ีดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ท่ัวประเทศ นั้น 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดหาและพัฒนา
รุกขกรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป ท้ังนี้ ให้สร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนท่ี เช่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน เพ่ือทําหน้าท่ีสอดส่องดูแลและป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตัดไม้มีค่าและ   
ไม้หวงห้าม เช่น ไม้พะยูง ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กํากับให้กระทรวงคมนาคมเร่งหารือ
การดําเนินโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย เพ่ือขยายการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีพ้ืนท่ี
ต่อเนื่องกัน 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ
ให้มีการชี้แจงยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเป็นวาระพิเศษเพ่ิมเติมในการประชุมสุดยอด
กรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี ๒ (2nd ACD Summit) ท่ีจะมีข้ึนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะมีหัวหน้า
คณะผู้แทนระดับผู้นําประเทศหรือผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วมประชุม 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการคัดค้านการดําเนินโครงการบ้านประชารัฐ
บนพ้ืนท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยให้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ท่ัวถึงเป็นการล่วงหน้า รวมท้ังจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ 
                    ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
กํากับติดตามให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทําหนังสือซ่ึงรวบรวมแนวความคิด หลักการ  
และเหตุผลในการดําเนินนโยบายสําคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนและต่างประเทศ
ได้ทราบแนวคิดในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุขพิจารณากําหนดมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุระเบิด
และไฟไหม้ใน ๗ จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ท่ีเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย 
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                    ๓.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทางในการขยาย
การดําเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้าจีไอ (Geographical Indication : GI) ของไทยจากเดิมท่ีเน้น
ผลิตภัณฑ์ผ้าและอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีการแปรรูป เช่น เครื่องใช้หรือเคร่ืองประดับท่ีใช้พืช วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือใช้ความชํานาญ 
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                    ๓.๕ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานส่งเสริมสังคม    
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พิจารณากําหนดเป้าหมายการนํานักเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาและ
เร่งรัดการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดต่อไป พร้อมท้ังให้พิจารณาเพ่ิมเติมเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีลักษณะ   
เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวัน ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ เป็นต้น 
                    ๓.๖ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) เร่งรัด
การดําเนินโครงการสถาบันทางด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธุรักษ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล) และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
นําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                    ๓.๗ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณา
ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวิธีการกําจัดผักตบชวา เพ่ือยับย้ังการแพร่พันธ์ุเพ่ิมข้ึน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
เร่งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
กําหนดมาตรการท่ีย่ังยืนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ําลําคลอง เช่น นําผักตบชวาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากย่ิงข้ึน ให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กําหนดมาตรการทางกฎหมาย และทบทวนแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๓.๘ ให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการปรุง การบริโภค และการใช้
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยท่ัวโลก ตลอดจนการรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้มีมาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสมและเป็นไป        
ในแนวทางเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความม่ันคง 
                    ๑.๑ ให้หน่วยงานด้านความม่ันคง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการในการกํากับ
ดูแลการจําหน่ายบัตรโดยสารรถสาธารณะ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซิมการ์ด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีอาจถูกนําไปใช้ประกอบการ
ก่อเหตุร้าย ให้มีความเหมาะสมและรัดกุมมากย่ิงข้ึน โดยให้ผู้จําหน่ายจัดเก็บข้อมูลผู้ซ้ือให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย เช่น ข้อมูลบัตรประจําตัว
ประชาชน การบันทึกรูปพรรณของผู้ซ้ือ 
                    ๑.๒ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นกรรมการ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เพ่ือทําหน้าท่ีบูรณาการ เชื่อมโยง และตรวจสอบ CCTV ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังกําหนดจุดท่ีมีความจําเป็นต้องติดต้ัง CCTV เพ่ิมเติม ท้ังนี้ ให้นําเสนอผลการดําเนินการให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑ มีนาคม ๒๕๕๙) รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่า 
กระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ
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เพ่ือให้มีหน่วยงานกํากับ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบต่อการให้บริการในระบบขนส่งทางราง ด้วยการจัดต้ัง “กรมการขนส่งทางราง” 
นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการจัดต้ังกรมการขนส่งทางรางดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางการดําเนินการ
จัดต้ังกรมการผังเมืองเพ่ือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดวางผังเมืองในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยให้เร่งรัดดําเนินการและนําเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคมจัดทําแผนภาพ
ซ่ึงแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ระบบราง ถนน ไฟฟ้า ประปา เพ่ือเป็นแผนหลักในการดําเนินการ
ด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศต่อไป 
                ๓. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือน
ให้เกิดสังคมไทยท่ีเข้มแข็ง พอเพียง และปลอดภัย โดยนําหลักธรรมมาสร้างจิตสํานึก ค่านิยมในสังคมและทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ท้ังนี้ ให้บูรณาการงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ตามท่ีได้มีการจัดจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
บนเคร่ืองบินของสายการบินไทย ซ่ึงเป็นการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า OTOP ไปสู่ต่างประเทศแล้ว นั้น ให้กระทรวง
คมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการดําเนินการจําหน่ายสินค้า OTOP      
ไปยังสายการบินอ่ืน ๆ รวมท้ังออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ และจัดทําสื่อโฆษณาท่ีบ่งบอกถึงประวัติ
ความเป็นมาของสินค้า OTOP เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจและความประทับใจในสินค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทย
และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยให้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนตู้โดยสารหรือหัวรถจักรซ่ึงไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังใช้การได้ 
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลให้แก่ประชาชนทุกระดับ
โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีประชาชนแต่ละกลุ่มจะได้รับ รวมท้ังชี้แจงด้วยว่า ในการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลมิได้มุ่งท่ีจะสร้างรายได้ให้กับประเทศเท่านั้น แต่ได้ให้ความสําคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนภายในประเทศทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมกันด้วย ท้ังนี้ ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่น สื่อมวลชน ผู้นําท้องถ่ิน สื่อสังคมออนไลน์ 
                    ๒.๒ ให้คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี) ติดตามผลการดําเนินการโครงการท่ีใช้งบประมาณของรัฐ
จํานวนมาก เช่น โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และส่งรายงานผลการติดตามให้
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทุก ๓ เดือน เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และพิจารณากําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยท่ีมีศักยภาพ รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณเพ่ือรักษาโรคตามแนวทางการแพทย์แผนไทยต่อไปด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดแนวทางเพื่อ
ผลักดันให้จังหวัดท่ียังไม่มีการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้าจีไอ (Geographic Indication : GI) สามารถดําเนินการ
ข้ึนทะเบียนสินค้าจีไอภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดําเนินโครงการร้านหนูณิชย์ (รถขายเคลื่อนท่ี) โดยให้ขยายพ้ืนท่ีเป้าหมายไปเปิด
จําหน่ายในพ้ืนท่ีชุมชน สถานท่ีท่องเที่ยว หรือสวนสาธารณะ เช่น สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนลุมพินี ฯลฯ เพ่ือสร้างโอกาส



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

ในการเข้าถึงของกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลายข้ึน ท้ังคนวัยทํางาน วัยรุ่น และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อันจะส่งผลให้เกิดรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนและท้องถ่ินมากข้ึน ท้ังนี้ ในการดําเนินการยังต้องคงเป้าหมายหลักในเรื่องคุณภาพและรสชาติของอาหาร รวมท้ัง
ราคาประหยัดด้วย 
                    ๒.๖ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการขยายการดําเนินการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินอ่ืน ๆ นั้น ให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า OTOP ดังกล่าวให้หลากหลายมากย่ิงข้ึน เช่น บริเวณสถานีรถไฟ บนรถไฟ
เส้นทางต่าง ๆ 
                ๓. ด้านสังคม 
                    ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
คู่ขนานไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจท้ังแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ซ่ึงต้องบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ใช้ท้ังหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
ควบคู่กัน รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาการจราจรของรัฐบาลท้ังในเร่ืองการวางโครงข่ายคมนาคมของประเทศและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดให้มีเรือโดยสารรับจ้างสาธารณะขนาดเล็ก (เรือ Taxi) เพ่ือบรรเทาปัญหา
การจราจรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้เริ่มดําเนินการในลําคลองท่ีมีศักยภาพก่อน ท้ังนี้ จะต้องกํากับให้มี
มาตรฐานควบคุมความปลอดภัยโดยเคร่งครัดด้วย 
                    ๓.๓ ตามที่มีการเปิดใช้ขบวนรถไฟโดยสารรุ่นใหม่เส้นทางกรุงเทพฯ-นครปฐม เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น 
พบว่า มีการบุกรุกท่ีดินบริเวณสองข้างทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นจํานวนมาก โดยคนเร่ร่อนไร้บ้านได้สร้างท่ีพักอาศัย
ชิดแนวเส้นทางเดินรถ รวมท้ังทิวทัศน์ท้ังสองข้างทางไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ดําเนินการช่วยเหลือให้คนเร่ร่อนเหล่านี้มีท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม และให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสองข้างทางดังกล่าวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมท้ังเส้นทางอ่ืน ๆ ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๔.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับและเร่งรัดการดําเนินการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
                    ๔.๒ ให้ทุกส่วนราชการประเมินผลการดําเนินโครงการท่ีใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือ   
ผู้มีรายได้น้อย และรายงานผลให้สํานักงบประมาณทุก ๓ เดือน 
                    ๔.๓ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณากําหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการดูแลช่วยเหลือนักกีฬา
อาชีพท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศโดยให้ครอบคลุมถึงอดีตนักกีฬาและนักกีฬาคนพิการด้วย ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม 
และความเท่าเทียมกันเป็นสําคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕ 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ท่ีอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการย่ืนรายการชําระภาษีเงินได้

นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพ่ือความเป็นธรรมแก่นักลงทุนและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
ท่ี ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
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             ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการย่ืนรายการชําระภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพ่ือความเป็นธรรมแก่นักลงทุน สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงาน
ของรัฐ สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครอง 
ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) กํากับดูแลหน่วยงานภาครัฐท่ีได้รับมอบหมาย
ตามคําสั่งดังกล่าวและประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก

ตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการกับของ
ท่ีเก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีและของท่ีใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการกับของท่ีเก็บในเขตปลอดอากร
และเขตประกอบการเสรีและของท่ีใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ท้ัง ๒๐ กระทรวง 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ 
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 ๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนท่ีผ่านมา (มิถุนายน ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
และการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ   
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม PRD TO BE 
NUMBER ONE ท่ีกรมประชาสัมพันธ์ การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี การรณรงค์ออกเสียง
ประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรการให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถ
ใช้ถนนช่วงฤดูฝน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและการขับเคลื่อน e-Payment กิจกรรม 
รณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (๕ มิถุนายน ๒๕๕๙) มาตรการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย (IUU) มาตรการจัดระเบียบสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ การคุ้มครองสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES และ
การควบคุมการค้างาช้าง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานของรัฐบาลผ่านชุดคําพูด (Theme Message) ให้กับ
ประชาชน ความร่วมมือนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) หนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
นโยบายการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายรัฐบาล และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (สิงหาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
การสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรการแก้ไข
ปัญหาประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (IUU) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับนักลงทุน การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๖ ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
เข้าทํางานท้ังภาครัฐและสถานประกอบการ การฝึกซ้อมและการค้นหาเพ่ือช่วยเหลืออากาศยานท่ีประสบภัย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออกสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES ผลการจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 
และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนา
ข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายในการพัฒนา  
ในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพ้ืนท่ี) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพ่ือการวางแผน
และติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๒) การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติ
จากการสํารวจและการเชื่อมโยงสถิติ (๓) การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล (๔) การให้บริการสถิติท่ีสะดวกต่อการเข้าถึง 
เข้าใจ และใช้ประโยชน์ และ (๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
และข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. 
และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐท่ีเห็นควรมีกลไกท่ีชัดเจนในการกําหนดหมวดหมู่
ของสถิติท่ีจําเป็น ควรมีแนวทางหรือกลไกในการประสานข้อมูลในภาพรวม ตลอดจนการประสานความต้องการข้อมูลระหว่างสาขา
หรือข้อมูลท่ีอาจจะต้องมีการพัฒนาข้ึนใหม่ ควรให้ความสําคัญกับประเด็นมาตรฐานการจําแนกรายการทางสถิติ และมาตรฐาน   
การสํารวจและจัดเก็บข้อมูล สําหรับการมอบหมายหน่วยงานทุกระดับ (ระดับภารกิจและระดับพ้ืนท่ี) จัดเก็บข้อมูลการบริหารงาน
ควรมีการกําหนดภารกิจและงานการจัดทําระบบสถิติของหน่วยงานอย่างชัดเจน ในส่วนของงบประมาณท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการ 
หากมีความจําเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    
ท่ีได้รับการจัดสรรแล้วมาดําเนินการก่อน และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงาน
สถิติแห่งชาติควรจัดประชุมหารือกับสํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหน่วยงานด้านสถิติ เพ่ือกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกัน รวมท้ังในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการประเมินผล   
จากหน่วยงานระดับสากล ควรมีการกําหนดให้ครอบคลุมดัชนีและตัวชี้วัดระดับนานาชาติ ตลอดจนควรประสานความร่วมมือกับ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในด้านการเชื่อมโยงและเปิดเผยข้อมูลสถิติ (Open Data) ไปพิจารณาดําเนินการ    
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการตํารวจและขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นชอบในหลักการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติตัดโอนอัตรา

เงินเดือนข้าราชการตํารวจ ในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน ๗๒๔ อัตรา จํานวนเงิน ๒๒๓,๙๔๐,๓๐๐ บาท ไปให้
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในข้ันตอนของการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๓๗๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ (๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จํานวน ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน ๗๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงยุติธรรมดําเนินการ      
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นทุนประเดิมสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๒๑๕,๔๗๘,๒๐๐ บาท ให้สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือใช้เป็นทุนประเดิมของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย 
                 ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร จํานวน ๒๗,๐๙๒,๘๐๐ บาท 
                 ๑.๒ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน จํานวน ๗๓,๓๓๓,๐๐๐ บาท 
                 ๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐๒,๗๒๗,๑๐๐ บาท 
                 ๑.๔ เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                 ๑.๕ เงินอุดหนุนโครงการร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน [Cooperative Aviation Security 
Programme, Asia/Pacific Region (CASP) Phase III] ระหว่างประเทศไทยกับองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                 ๑.๖ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จํานวน ๑๐,๑๒๕,๓๐๐ บาท 
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกํากับดูแลองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะและหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

 ๑.๑ เห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (๗ กันยายน ๒๕๔๗, ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
และ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รับผิดชอบการกํากับดูแล   
และกลั่นกรองเร่ืองของ (๑) องค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ    
(๒) องค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี แทนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 ๑.๒ มอบหมายให้ กพม. ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยให้ครอบคลุมถึงองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) 

 ๑.๓ อนุมัติให้แก้ไขผู้รับผิดชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จาก ก.พ.ร. เป็น กพม. รับผิดชอบ 
 ๒. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเห็นว่า กพม. ควรมีการรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการขององค์การมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ไปพิจารณาด้วย  
 ๓. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การบูรณาการคณะกรรมการท่ีมีภารกิจเก่ียวเนื่องกันด้านเกษตร 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ดังนี้ 
             ๑. ยกเลิกคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการยกเลิกคณะกรรมการกํากับดูแลและป้องกันการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตร และ
คณะกรรมการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

                ๓. รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางในการบูรณาการคณะกรรมการที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกัน 
โดยให้พิจารณาการปรับปรุงสายงานให้ตรงภารกิจและตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย/มาตรการภูมิคุ้มกัน ความเสี่ยงของ
สถานการณ์เกี่ยวกับการเงิน/การตรวจสอบเงินฝาก/ผลประโยชน์ตอบแทน ไม่ให้เป็นช่องทางทุจริต 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การเสนอความเห็นการจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน จํานวน 
๔ ทุน ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ประกอบด้วย (๑) กองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (๒) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๓) กองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ 
(๔) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
 ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมบางประเด็นในร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... 
การกําหนดกรอบหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ชัดเจน การจัดลําดับ
ความสําคัญการสนับสนุนโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียนตามระดับอายุของนักเรียน การกําหนดรูปแบบการบริหารกองทุนบําเหน็จ
บํานาญแห่งชาติให้มีความชัดเจน และตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายใต้บังคับตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ให้ถูกต้อง รวมท้ังความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ   
ท่ีเห็นควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายชดเชยผลตอบแทนไว้ในระดับท่ีจะไม่สร้างความเสี่ยงแก่กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานฯ 
จนเกินไป และควรมีการพิจารณากําหนดรูปแบบการบริหาร แหล่งท่ีมาของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน 
อย่างรอบคอบ เพ่ือให้กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติมีความย่ังยืนและดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังกองทุนฯ นอกจากนี้ 
เพ่ือให้การดําเนินกิจการของทุนหมุนเวียนท่ีมีอยู่เดิมหรือทุนหมุนเวียนท่ีจะต้ังข้ึนใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมให้ถูกต้องชัดเจนตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส ในการดําเนินการทุกข้ันตอน โดยมีการยึดโยงการดําเนินการของ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐

กองทุนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาลเป็นสําคัญ รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลที่สามารถ
วัดผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
           ๓. ให้กระทรวงการคลังพิจารณานํากลไกประชารัฐ โดยเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการสนับสนุนการดําเนินงาน   
ของทุนหมุนเวียนของภาครัฐ ท้ังในส่วนของงบประมาณและการปฏิบัติงาน 
 ๔. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

 ๑. เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้  
  ๑.๑ เห็นชอบการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔๑,๕๔๓.๑ ล้านบาท 

และในการเพ่ิมงบประมาณฯ ดังกล่าว เป็นการเพ่ิมงบประมาณเงินราชการลับ ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จํานวน ๒๐ ล้านบาท โดยตั้งไว้ในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

  ๑.๒ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

  ๑.๓ มอบหมายให้สํานักงบประมาณนําเร่ืองการเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ แล้ว เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 ๒. เห็นชอบตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีความจําเป็น 
ต้องขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการส่งเสริมการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จํานวน ๑๐๐ ล้านบาท  โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งรัดดําเนินการตาม       
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง มาตรการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย) ต่อไป 
 ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน        
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดเอกสารการเพ่ิมและเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเร่ือง ขอแก้ไขรายละเอียดเอกสารการเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การแข่งขันกีฬาบุคลากรระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในรัฐบาล (GOVERNMENT GAMES 2016) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) รายงานว่า 
                    ๑.๑ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาร่วมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดการแข่งขันกีฬานําร่อง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร โดยแบ่งเป็น ๖ ทีม ตามการกํากับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยให้เร่งดําเนินการภายใน ๓ เดือน นั้น ได้จัดประชุมหน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการแข่งขันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทําเค้าโครงภาพรวมการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรรัฐ 
GOVERNMENT GAMES 2016” เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการจัด 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

การแข่งขัน ระเบียบกติกา ชนิดกีฬา คุณสมบัติของนักกีฬา ระยะเวลาจัดการแข่งขัน ผู้ประสานงานและหน่วยงานเจ้าภาพจัด    
การแข่งขันกีฬา รางวัลและงบประมาณ เป็นต้น 
                    ๑.๒ ในส่วนของการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งท่ี ๓๑ ท่ีนครรีโอเดจาเนโร 
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอ่ืน ๆ เห็นควรให้มีการจัดงานดังกล่าวในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙   
ซ่ึงจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาท่ีมีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดําเนินการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬา
ท่ีมีคุณสมบัติเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มิถุนายน ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการ

ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘-มิถุนายน ๒๕๕๙) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพรวมการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓ เบิกจ่ายได้ 
๖,๖๐๐.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๖๑ ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จํานวน ๓๑๙ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๑๘ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีได้รับจัดสรร 
 ๒. การเจรจาหรือทําความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน การเจรจาภายใต้กรอบ  
การจัดทําความตกลงการค้าเสรี (FTA) การเจรจาภายใต้กรอบเอเปค การเจรจาระดับทวิภาคี การเข้าพบหารือ (Call on) และ   
การประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน  
 ๓. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวและการระบายข้าว ได้แก่ การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
ข้าวนาปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ การจดัตลาดนัดข้าวเปลือก การกําหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการระบายข้าว 
 ๔. การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีกําลังออกตามฤดูกาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหามันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน 
และผลไม้ 
 ๕. การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : 
SMEs)  โดยการช่วยเหลือให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถขยายช่องทางการส่งออกด้วยตนเอง และผลักดันเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างเครือข่าย  
 ๖. เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพ 
การจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด (งานธงฟ้า)  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยา การจัดหาร้านอาหารปรุงสําเร็จ
ราคาประหยัด (หนูญิชย์...พาชิม) การจัดทําแอปพลิเคชัน “ลายแทงของถูก” และรณรงค์ “ฉลาดซ้ือ ประหยัดใช้” 
           ๗. การสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดงาน “Open House” เพ่ือประกาศความพร้อมในการ
เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคและเชื่อมโยงท่ัวโลก และนํานักลงทุนเย่ียมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
           ๘. การส่งเสริมการขยายการค้าในตลาดศักยภาพใหม่ โดยจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราจากผู้นําเข้า
จากต่างประเทศ การจัดงาน “สุดยอดแบรนด์ไทย” และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Yen-D Program) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

    ๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีองค์การมหาชนท่ีเข้าสู่ระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน จํานวน ๓๕ แห่ง 
โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือจําแนกหรือจัดกลุ่มองค์การมหาชน มีวัตถุประสงค์ในระยะยาวเพ่ือการพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัด
ขององค์การมหาชนให้มีความท้าทายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ัง  ให้มากข้ึน โดยพิจารณาจาก ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
การเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติท่ีดี การกําหนดตัวชี้วัดท่ีท้าทาย และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒

     ๒. ผลการจัดกลุ่มองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กลุ่มท่ี ๑ ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กลุ่มท่ี ๒ ท่ัวไป ได้แก่ องค์การมหาชน จํานวน ๓๑ แห่ง เช่น 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และกลุ่มท่ี ๓ 
ควรพัฒนา ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการออกเสียงประชามติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังรายงานผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ ดังนี้ 
           ๑. จํานวนผู้ออกเสียง ผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ จํานวน ๕๐,๐๗๑,๕๘๙ คน มาใช้สิทธิออกเสียง จํานวน 
๒๙,๗๔๐,๖๗๗ คน  
           ๒. ผลการออกเสียง การแสดงความคิดเห็นการออกเสียง ประเด็นท่ี ๑ ร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบ จํานวน ๑๖,๘๒๐,๔๐๒ 
คะแนน ไม่เห็นชอบ จํานวน ๑๐,๕๙๘,๐๓๗ คะแนน และประเด็นท่ี ๒ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิด
ความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันท่ีรัฐมีสภาชุดแรก    
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี” 
เห็นชอบ จํานวน ๑๕,๑๓๒,๐๕๐ คะแนน ไม่เห็นชอบ จาํนวน ๑๐,๙๒๖,๖๔๘ คะแนน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกรไร้ท่ีดินทํากิน ความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา 
(ปัญหาด้านการบริหาร งานบุคลากรของ สพฐ.) และการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเร่ืองความคืบหน้าการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกรไร้ท่ีดินทํากิน ความคืบหน้างานปฏิรูป
การศึกษา (ปัญหาด้านการบริหารงานบุคลากรของ สพฐ.) และการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทราบ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลเสนอ ดังนี้ 

 ๑. การจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกรไร้ท่ีดินทํากิน โดยเร่งรัดการดําเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย 
ท่ีดินแห่งชาติ และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีการจัดสรรท่ีดินให้สหกรณ์เป็นแปลงใหญ่ แต่สหกรณ์ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์
ท้ังหมด โดยให้หามาตรการเพ่ือรองรับกรณีผู้ท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินแลว้ แต่นําไปให้เช่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการทํากินจริง 

 ๒. ความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา โดยเร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ๓. การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้มีการถอดบทเรียนและจัดลําดับ
ความสําคัญของมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป และควรให้การสนับสนุนกับการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ทุกภาคส่วนท้ังภาคนโยบายและภาคประชาชน รวมถึงมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการเก็บ
กักน้ําฝนในระดับครัวเรือน ชุมชน และโรงเรียนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๗) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑๗) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลงานสะสมท่ีทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒ 
 ๒. การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ไม่มีการส่งมอบพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม ส่งมอบแล้ว ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

 ๓. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพ้ืนท่ีท่ีเหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ พ้ืนท่ีบ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร พ้ืนท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ พ้ืนท่ีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 
และพื้นท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ สําหรับกรณีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จํานวน ๑๙ ครอบครัว ไม่ได้รับสิทธ์ิเข้าอยู่อาศัยในท่ีพัก
แห่งใหม่ ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้เจรจาให้เข้าอยู่
ในแฟลตกรมการขนส่งทางบก โดยจะดําเนินการปรับปรุงแฟลตดังกล่าว แต่ปัจจุบันยังอยู่ในข้ันตอนสํารวจและประเมินราคา
เท่านั้น และการจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ทําให้กระทบกับระยะเวลาการทํางานของผู้รับจ้างหลัก 
 ๔. คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ มีความเห็นว่า (๑) การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจํานวน 
๓๘๗ วัน ไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกท้ังยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก และ     
(๒) ควรให้สํานักงานสภาผู้แทนราษฎรกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้รับซ้ือซากอาคารให้อยู่ในกรอบเวลาท่ีกําหนดเพื่อจะได้ส่งมอบ
พ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีเหลือให้กับผู้รับจ้างหลักโดยเร็ว และประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพ่ือเร่งรัดการปรับปรุง
แฟลตกรมการขนส่งทางบกให้เสร็จโดยเร็ว เพ่ือชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จํานวน ๑๙ ครัวเรือนจะได้ย้ายออกจากพ้ืนท่ีเดิม รวมท้ัง
เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบงานระบบ ICT โดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธ์ิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ออกไปอีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แผนปฏิรูปภารกิจท่ีสําคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังท่ีจะดําเนินการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิรูปภารกิจท่ีสําคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังท่ีจะดําเนินการในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๒๐ ภารกิจ ได้แก่ (๑) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ (กบช.) (๒) การลงทะเบียนคนจน 
(๓) การปฏิรูประบบภาษี (ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีประเภทใหม่) (๔) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง (๕) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการบริการระบบชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (e-Payment) (๖) มาตรการบัญชี
เล่มเดียว (Single Account) (๗) การขจัดการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง (ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ....) (๘) การสําแดงราคาท่ีเป็นจริง (๙) โครงการ One Stop Service ในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนําเข้าสินค้า
และส่งออกสินค้า (๑๐) โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอ่ืน    
ท่ีเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window : NSW (๑๑) โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศ
ตามระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN Single Window : ASW (๑๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่าน
ศุลกากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๑๓) การรวมพระราชบัญญัติศุลกากรทุกฉบับไว้เป็นฉบับเดียวกัน (๑๔) สํารวจข้อมูลเพ่ือ
ประเมินราคาท่ีดินรายแปลง (๑๕) โครงการนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๑๖) โครงการพัฒนาท่ีดิน
บริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน (๑๗)  โครงการบ้านประชารัฐ (๑๘) การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund) (๑๙) มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) และ (๒๐) การผลักดัน
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... แล้วส่งให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ         
ไปประกอบการพิจารณาต่อไป โดยแจ้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ผ่านคณะกรรมการประสานงาน
รวม ๓ ฝ่าย ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ระหว่างเดือน
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่าง
เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ประเด็นเร่ืองท่ีเป็นหลักการ 

 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน จากงบประมาณท้ังสิ้น ๓๗,๕๔๒.๙๖๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 
๑๘,๓๙๒.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔

 ๑.๒ การเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Assembly : UNEA) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี ๒ การจัดทําความตกลง/
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐเกาหลี กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย แผนงานการเจรจาหรือจัดทําความตกลงฯ ล่วงหน้าโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๓ การจัดทําโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเคร่งครัด การประกาศเชิญชวนผู้ท่ีสนใจได้ทราบล่วงหน้าในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและดําเนินการอย่างโปร่งใส การจัดทํามาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
แจ้งเวียนข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานภายในทราบและถือปฏิบัติ พร้อมท้ังจัดทําคู่มือข้ันตอนการดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามกระบวนการ ข้อระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังแจ้งข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานภายนอกทราบ  

 ๑.๔ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการขับเคลื่อนกฎหมาย รวมจํานวน ๑๕ ฉบับ ซ่ึงสอดคล้อง
กับหลักการ ๓ ประการ คือ (๑) ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีแท้จริงของการบังคับใช้กฎหมาย (๒) พึงระวังการแก้ไขกฎหมายท่ี
เป็นการเพิ่มอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ (๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 ๑.๕ การแต่งต้ังคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี     
เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด 
 ๒. เรื่อง/โครงการสําคัญเร่งด่วน  

 ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทําโครงการสร้างโรงไฟฟ้า
จาก RDF (Refuse Derived Fuel) ในพ้ืนท่ีทหาร โดยให้เอกชนลงทุน 

 ๒.๒ การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ การจัดทําโครงการแก้มลิงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา โดยใช้
พ้ืนท่ีราชพัสดุ พ้ืนท่ีราชการ หรือพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และนิคมอุตสาหกรรม 

 ๒.๓ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)      
การดําเนินการกําหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการดําเนินการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวเป็นอํานาจ
หน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ๒.๔ การจัดหาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกร โดยแนวทางการจัดหาท่ีดินให้แก่เกษตรกรในลักษณะท่ีไม่ได้มี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินแต่อนุญาตให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากท่ีดินประเภทต่าง ๆ และแนวทางการจัดพ้ืนท่ีทํากินในลักษณะป่า
เศรษฐกิจตามแนวทางโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ (Food Bank) 

 ๒.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย องค์การจัดการน้ําเสียได้ดําเนินการโครงการบริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสีย โดยสามารถบําบัดน้ําได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทําคู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : COP) 
และกรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

 ๒.๖ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและประสานส่งให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขตามอํานาจหน้าท่ี 

 ๒.๗ การรวบรวมกฎหมายระเบียบท่ีล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วนและจัดลําดับความสําคัญของร่างกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายเดิมและเสนอร่างกฎหมายใหม่ จํานวน ๑๕ ฉบับ 
ประกาศใช้แล้ว ๕ ฉบับ อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๐ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. .... 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๘๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายและมอบอํานาจให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับการบริหารราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การกําหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่ียวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกําลังของเครื่องยนต์

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 

                    ๑.๑ ปรับปรุงรายละเอียดรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ซ่ึงเดิมกําหนดเฉพาะปริมาตรกระบอกสูบ 
เป็นให้ใช้ได้ท้ังปริมาตรกระบอกสูบ หรือกําลังเครื่องยนต์ ได้แก่ (๑) กลุ่มปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๙๐ กิโลวัตต์ และ (๒) กลุ่มปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ 
กิโลวัตต์ โดยราคายังคงเดิม 
                    ๑.๒ ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) โดยกําหนด “ให้สํานักงบประมาณเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ของขนาดเคร่ืองยนต์ 
กําลังเคร่ืองยนต์ พร้อมท้ังปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ประเภทต่าง ๆ 
ได้ เช่นเดียวกับการกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” 
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ และครั้งท่ี ๒๙ และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง
วันท่ี ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน ท้ังนี้ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การเสนอร่างเอกสารในการประชุมสุดยอดระดับผู้นํา 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า การประชุมสุดยอดระดับผู้นํา เช่น การประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ซ่ึงนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมและต้องมีการลงนามหรือรับรอง
เอกสารต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าให้กระทรวง
การต่างประเทศเพื่อรวบรวมและเสนอต่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน เพ่ือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้
ดําเนินการนําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
            ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นว่า เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่และ
ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรัดกุม โปร่งใส และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนหลักอ่ืน ๆ เห็นควรให้มีกลไกข้ันตอนการพิจารณาก่อนดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) คณะกรรมการกําหนดความต้องการด้านครุภัณฑ์และกรอบ
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนหรือยุทธศาสตร์ (๒) คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานของครุภัณฑ์ และ (๓) คณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน คุณสมบัติด้านเทคนิค และคุณสมบัติพิเศษด้านอ่ืน ๆ  ไปกําหนดกลไก
ข้ันตอนการพิจารณาก่อนดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้
ก็ให้เร่งดําเนินการโดยเร็วเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป  
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดจัดทํากฎหมายลําดับรองของร่างพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
          เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอํานาจหน้าท่ีของสํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยเพ่ิมกองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี ๑-๑๑ และกองจัดทํางบประมาณด้านสังคม ๔ และยกฐานะกองจัดทํา
งบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นท่ีและการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ และ    
กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การจัดทํางบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน และให้สํานักงบประมาณนําร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามแล้วส่งให้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   

          เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้สายงานวิชาการสหกรณ์ เป็นสายงานท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้แก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างกฎ ก.พ. นี้ โดยเทียบเคียงกับ     
ร่างกฎ ก.พ. ท่ีผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เพ่ือให้มีสาระสําคัญ
ทํานองเดียวกันเป็นไปโดยสอดคล้องกัน ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดําเนินการต่อไปได้ รวมท้ังให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญ   
ในทํานองเดียวกันให้ครอบคลุมในสายงานอ่ืนของตําแหน่งประเภทวิชาการเพ่ิมเติม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มาดําเนินการ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
          เรื่อง  ข้อเสนอการดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับจูงใจบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือทุรกันดาร โดยการปรับปรุง
ค่าตอบแทนและอัตราจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ใช้วงเงิน ๙,๘๐๐ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๔๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขทําความตกลงในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา   
การจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขกับกระทรวงการคลังก่อนดําเนินการต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีเห็นควรให้มีการติดตามและประเมิน   
ผลกระทบของระบบการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน โดยพิจารณาร่วมกับมาตรการสร้าง
แรงจูงใจอ่ืนท่ีไม่เป็นตัวเงิน และคํานึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอ่ืนด้วย สําหรับ
งบประมาณให้ใช้เงินบํารุงของหน่วยบริการก่อนเป็นลําดับแรกเพ่ือไม่ให้เป็นภาระด้านงบประมาณ รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล  
ว่าการปรับปรุงค่าตอบแทนสามารถเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงาน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. โดยที่การปรับปรุงค่าตอบแทนและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
ในคร้ังนี้ ไม่รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดหน่วยงานอ่ืน (เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเป็นธรรมในการกําหนดค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขท้ังระบบ จึงให้กระทรวงสาธารณสุข
ส่งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุขท่ีได้ตกลงกับกระทรวงการคลังแล้ว (ตามข้อ ๑) ให้
คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   

          เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีพ้นจากราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการให้มีมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีพ้นจากราชการไปแล้วในราชการฝ่ายพลเรือน 
ประกอบด้วย (๑) กรณีการดําเนินการทางวินัยตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด (๒) กรณีท่ี
หน่วยงานต้นสงักัดดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีพ้นจากราชการเอง และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดําเนินการแก้ไขกฎหมายของ
ตนตามมาตรฐานดังกล่าว ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ  

   ๒. ให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลปกครอง และสํานักบริหารงาน
บุคคล กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ท่ีเห็นควรปรับปรุงข้อความในร่างแก้ไขมาตรา ๑๐๐ บางประการ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน รวมท้ังไม่ควรนําการดําเนินการทางวินัยมาใช้กับกรณีผู้ท่ีพ้นจากราชการถูกฟ้องคดีอาญาเพราะการถูกฟ้อง
คดีอาญาอาจเป็นข้อหาที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการก็ได้ จึงควรดําเนินการคดีอาญาก่อนพ้นจากราชการเท่านั้น ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 

 

 ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสท่ี ๓ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสถิติการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนที่ย่ืนเร่ืองผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และ    
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมท้ังสิ้น ๔๐,๗๐๐ ครั้ง รวมจํานวน ๒๔,๑๑๓ เรื่อง และประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร้องทุกข์/เสนอ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรําคาญ รองลงมาคือ ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง แจ้งเบาะแสการลักลอบ
จําหน่ายและเสพยาเสพติด แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน  และการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ
โครงการของรัฐในประเด็นท่ีหลากหลาย ตามลําดับ ท้ังนี้ สามารถดําเนินการจนได้ข้อยุติ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๓ และอยู่ระหว่าง
การดําเนินการของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗ ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
   ๒ . มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสําคัญกับการเร่งรัด             
การดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) มีสาระสําคัญเก่ียวกับด้านการปราบปรามการฟอกเงิน การปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันการฟอกเงิน ผลการดําเนินงานด้านการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ     
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตามที่
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้นํารายงานพร้อมท้ังข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประเมิน  
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างอัตรากําลัง เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง สรุปมติ-ข้อสั่งการท่ีสําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
           ๑. รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการท่ีสําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ อาทิ (๑) คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการประสานการขับเคล่ือนและติดตามผลการดําเนินงานตาม
มติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (๒) ความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ    
ปลูกจิตสํานึกเยาวชนผ่านกลไกการศึกษาด้วยหลักสูตร “โตไปไม่โกง” (๓) ความก้าวหน้าการดําเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ “ภาษีไปไหน” และระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ รวมท้ังแผนขยายผล
และการพัฒนาระบบดังกล่าว (๔) ผลการดําเนินงานด้านการปลูกจิตสํานึกและสร้างการรับรู้ในการอบรมครูเพ่ือขยายผลหลักสูตร 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

“โตไปไม่โกง” (๕) ผลการดําเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการอุดกลบ   
บ่อน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  (๖) เห็นชอบในหลักการให้นําระบบมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้กับการจัดทําฐานข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ และได้สั่งการให้อธิบดี
กรมบัญชีกลางนําไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในการจัดทําฐานข้อมูลการจัดทําราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ี
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ และให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
   ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมและสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการจัด
กลุ่มและจัดลําดับความเร่งด่วนในการดําเนินงาน โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการพัฒนากลไกทุกระดับ
รองรับการดําเนินงาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป การสร้างความตระหนักรู้   
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนต้องใช้ระยะเวลาและต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้
คนในสังคมเห็นโทษของการทุจริตและให้คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการภาครัฐตามคู่มือประชาชน ควรได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ดําเนินการสร้างระบบงานบริการท่ีโปร่งใส ซ่ึงจะเป็นกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง และยั่งยืน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
  

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 

ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
ผู้จัดการหอพัก เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน ๔ ฉบับ ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 

 ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... 

 ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาต การขอต่อและ   
การอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... 

 ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัยและใบอนุญาต ใบแทน การต่ออายุใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... 

 ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. .... 
 ๒. รับทราบร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัย  
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขขอบเขต
การใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้โดยขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน การเพ่ิมเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
และลูกจ้าง กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนเงินทดแทน การลดการจ่ายเงินเพ่ิมกรณีนายจ้างไม่จ่าย   
เงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบจํานวน การแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไขบทกําหนดโทษให้เหมาะสม รวมทั้งแก้ไขเพ่ือให้บทบัญญัติ   
เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุนท่ีดี หรือการลดขั้นตอนการทํางาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรกําหนด  
ให้มีการจัดทํารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นบัญชี การรายงานการสอบบัญชีเสนอต่อ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และการรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลัง ควรกําหนดให้มีการวาง   
และรักษาไว้ซ่ึงระบบบัญชีท่ีเหมาะสมแก่กองทุนตามมาตรฐานการบัญชีสากล และควรกําหนดให้มีการจัดระบบการตรวจสอบ
ภายในเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน รวมท้ังเห็นควรให้ตัดมาตรา ๔ (๓) ในร่างพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงระบุให้    
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่องค์การของรัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศ เนื่องจากโดยปกติองค์การดังกล่าวมีหน้าท่ี     
ท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในในเรื่องต่าง ๆ เว้นแต่จะได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเฉพาะเร่ือง ซ่ึงจะระบุไว้ในความตกลง
ระหวา่งรัฐบาลไทยกับองค์การนั้น ๆ ดังนั้น ลูกจ้างของสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศจึงควรได้รับการคุ้มครอง
จากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตาม 
ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงแรงงานรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายให้รวมถึงกลุ่มลูกจ้างของราชการที่มีการจ้างต่อเนื่อง จะทําให้รัฐในฐานะ
นายจ้างมีภาระท่ีจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามอัตราท่ีกําหนด กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
เตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม และให้คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อความม่ันคงและความย่ังยืนของกองทุน
เงินทดแทนในระยะยาวจากการให้สิทธิประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การกําหนดประเภทบุคคลหรือรายชื่อบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตรวจสอบ 

ติดตาม ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทบุคคล
หรือรายชื่อของบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทบุคคลหรือรายชื่อ
บุคคลท่ีได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตรวจสอบติดตาม พ.ศ. ....) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลท่ีได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นภาษีการรับมรดก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ตรวจสอบติดตาม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคล ซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก 
รวมทั้งกําหนดประเภทหรือรายชื่อของบุคคลซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตาม 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน

ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม [ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและอัตราในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ 
หรือในการดํารงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย 
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ] 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกําหนด
ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ (ฉบับท่ี ..)      
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกําหนด
ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย
ปรับปรุงแก้ไขนิยามคําว่า “อัตราเงินเดือน” ให้สอดคล้องกับระบบการจําแนกตําแหน่งและเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน และ
เหมาะสมย่ิงข้ึน และกําหนดให้ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับเงินชดเชยระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการกําหนดให้จ่ายเงิน
ชดเชยระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตราวันละ ๕๐๐ บาท อาจพิจารณากําหนดการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวเป็นสูตรการคํานวณ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
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เช่น อัตราเงินเดือนท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ขณะนั้นหารด้วยจํานวนวันในหนึ่งเดือน (๓๐ วัน) เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย     
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือหรือค่าจัดการศพ โดยปรับปรุงแก้ไขอัตรา    
เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพเป็นจํานวน ๓ เท่าของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตํ่าสุดของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภท
วิชาการ (วุฒิปริญญาตรี) ระดับปฏิบัติการ ท่ีใช้อยู่ขณะประสบภัย (ปัจจุบันอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ซ่ึงกระทรวงการคลังจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
ไปดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)      
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยปรับปรุงชื่อคณะกรรมการ จากเดิม “คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ” เป็น “คณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ” แก้ไขเพิ่มเติมจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ และกําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้อํานวยการและเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีให้ปรับแก้ข้อความในร่างมาตรา ๑๖ 
เป็น “การบัญชีของศูนย์ ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
และการพัสดุขององค์การมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ...” เพ่ือให้ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐานบัญชี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ 
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการ

จัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนท่ีดินของกรมชลประทาน 
เพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจํานวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินสําหรับแปลงท่ีดินในเขต

โครงการจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดินดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินสําหรับแปลงท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปท่ีดินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนท่ีดินของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการทํา
เกษตรกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทาน เพ่ือให้      
กรมชลประทานมีอํานาจดําเนินการโอนท่ีดินไปยังเกษตรกรเพื่อใช้ในการทําเกษตรกรรมได้ 
 ๑.๓ ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการโอนท่ีดินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม พ.ศ. .... เห็นควรเพิ่มเติมข้อความ ข้อ ๑(๒) จาก “...
เป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว...” เป็น “...เป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว...” 
และควรมีข้อกําหนดเพื่อป้องกันท่ีดินท่ีได้มีการโอนให้ผู้ครอบครองไปแล้วเปลี่ยนมือไปยังกลุ่มทุน ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
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 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท่ีเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนต่อประชาชนท่ีมีความจําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิครอบครอง
ท่ีดินตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินสําหรับแปลง
ท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ต้ังแต่การเริ่มต้นโครงการจัดรูปท่ีดิน นอกจากนี้ ควรยกร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการท้ังหมด ตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นฉบับเดียว เพ่ือให้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องกัน ตลอดจนควรพัฒนาโครงการจัดรูปท่ีดินเป็นโครงการนําร่องสําหรับการปรับโครงสร้าง    
ภาคการเกษตร ไปสู่เกษตรกรรมที่มีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สนับสนุนนโยบายกําหนดเขตการใช้พ้ืนท่ีทําการเกษตร     
ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ี (Zoning) โครงการประชารัฐ และโครงการ Smart Farmer รวมท้ังประหยัดงบประมาณ  ในการจัดหา
แหลง่น้ําเพ่ิมเติม ไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นําเข้า 

หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๒ พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ท่ีใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกี่ยวกับร่างข้อ ๔ (๔) (ก) และ (ข) ในการนําเข้า
และส่งออก ควรจะได้แนบใบสั่งยาและหนังสือรับรอง (เปลี่ยนจาก “หรือ” เป็น “และ”) รวมท้ังการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎกระทรวงฯ 
เป็นการกําหนดรายละเอียดท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีไม่มีหน้าท่ีปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามกฎกระทรวงฉบับนี้มิอาจพิจารณาปัญหาอุปสรรคใด ๆ ได้ จึงควรเป็นอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ท่ีจะพิจารณาปรับแก้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ....  และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารและ
การรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องติดต้ัง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning Systems : GPS) เป็นเคร่ืองอุปกรณ์อันจําเป็นสําหรับรถยนต์รับจ้าง 
รวมท้ังแก้ไขข้อกําหนดต่าง ๆ ของกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เพ่ือรองรับการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้กับการให้ 
บริการของรถยนต์รับจ้าง ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า 
จําเป็นต้องมีการกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคและตําแหน่งในการติดต้ังอุปกรณ์ท่ีชัดเจนและสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยสายตา 
ต้องชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง ควรพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นของการเพ่ิมเติมเอกสารและ
หลักฐานเพ่ือประกอบการขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
เอกสารให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ ควรพิจารณาแนวทางการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง และ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) พิจารณา
ศึกษากรอบโครงสร้างอัตราค่าจ้างรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนทุกประเภทท้ังในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน
นอกกรุงเทพมหานครให้สะท้อนกับสถานการณ์ต้นทุนการให้บริการและค่าครองชีพ ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างองค์กร
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจหน้าท่ี
ของกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกําหนดไว้และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต
ประกอบการขนส่งและเพิ่มความสําคัญกับการกํากับดูแลเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีเป็นข้อจํากัดและอุปสรรค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการอํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอันจะเป็นการจูงใจในการเข้ามา
ลงทุน และเพ่ือให้การดําเนินงานส่งเสริมการลงทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทท่ีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลรัษฎากรตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในร่างพระราชบัญญัตินี้ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้าง เพ่ือให้
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทราบและใช้ประโยชน์ รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลังท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตท้ังระบบเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดความสะดวกในการใช้ท้ังแก่ประชาชนผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติ
ตามกฎหมายและส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน และให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงพลังงานและกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเห็นควรเพิ่มประเด็นให้สามารถเก็บภาษีสรรพสามิตก๊าซ LPG ภาคขนส่งท่ีหัวจ่ายได้ ในร่างพระราชบัญญัติฯ รวมท้ัง
ควรมีการทบทวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ในบางประเด็น เพ่ือให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ฉบับอ่ืนท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกันไปพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวง 
การคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานสากลสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ISPM 
No.5 (International Standards for Phytosanitary Measures) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการพิจารณา
ปรับถ้อยคําร่างพระราชบัญญัติฯ ในบางมาตราให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึนไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรปรับแก้ข้อความในร่างมาตรา ๑๕ เป็น “การบัญชีของสถาบัน 
ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนดซ่ึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย   
ปีละหนึ่งครั้ง ...” เพ่ือให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีความชัดเจนในการเลือกใช้มาตรฐาน
การบัญชี โดยมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกําหนดข้ึนจากบริบทของการดําเนินงานในภาครัฐท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งค้าหากําไร
เป็นหลัก ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง   
เพ่ือประโยชน์ในการจัดทํางบการเงินรวมของแผ่นดิน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อ  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรายงานและบัญชีแสดง ชนิด ปริมาณ และการรับจ่าย

ประจําวันของวัตถุหรืออาวุธท่ีใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธท่ีผลิตขึ้น พ.ศ. ....   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานและบัญชีแสดง ชนิด ปริมาณ 
และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธท่ีใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธท่ีผลิตข้ึน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานและบัญชีแสดง ชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจําวันของวัตถุหรืออาวุธท่ีใช้ในการผลิตอาวุธ หรือ
อาวุธท่ีผลิตข้ึน รวมท้ังวัตถุหรืออาวุธดังกล่าวท่ีเสียหาย ใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดการออกกฎหมายลําดับรองตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธ
ของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารง

ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือก
กรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....        
มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกกรรมการ 
รวมท้ังแก้ไขระยะเวลาในการดําเนินการสรรหา การเลือก และการแต่งต้ังกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าให้มีความเหมาะสม
ย่ิงข้ึน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการพิจารณาเพ่ิมจํานวนกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาท่ีเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน โดยปรับ
ลดจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงเพ่ือให้ครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้กําลังคน การกําหนดให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง และให้มีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
เช่นเดิม การกําหนดให้มีผู้แทนจากองค์กรศาสนาต่าง ๆ ทําหน้าท่ีในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติหรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การศึกษา รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีเห็นว่า หากมีการเพ่ิมกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการ
สภาการศึกษา ตามความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น เห็นควร
เพ่ิมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด 
และเนตรนารี ในคณะกรรมการสภาการศึกษา เพ่ือให้สัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความสอดคล้องกับกรรมการโดยตําแหน่ง    
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยแก้ไขการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน แก้ไขให้ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีสั่งการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เพ่ือให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดของทุกหน่วยงานอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ 
 
 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา

กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๒๓ เรื่อง  
 

                               แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

 
 
แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งต้ังแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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๓๒๐
๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖๓๓๒๓๕๕

๒๓๓๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

๓๒๖

๒๓๓๒๓๘
๓๒๓

เดือน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๓๒๓ เร่ือง

เดือน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๒๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๙๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๒๐๗ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๘ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี

 

 

––  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93

207 ป, 5

อ, 18

วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง (๑.๕๕ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๙๓ เรื่อง (๒๘.๗๘ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๒๐๗ เรื่อง (๖๔.๐๙ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๘ เรื่อง (๕.๕๘ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๓๒๓  เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๓๐๐ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๙๓   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๖๙  เรื่อง  วาระจร   ๒๔  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๒๐๗    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๖๑  เรื่อง  วาระจร   ๔๖  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบ

๖๙

๑๖๑

๒๔
๔๖

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จํานวนเรื่อง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๓๐๐ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒๓ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๑

๖
๒

๘
๓

๒
๑

๗
๒

๑
๙
๙
๑๐

๓
๓

๖
๖

๑๗
๒๐

๕
๑๐
๑๐

๑๓
๑๘

๗
๕

๒๗
๒๘

๔
๗๙

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐

ศศป.
ส.ส.ท.

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

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๓๒๓  เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
 เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรฐัมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีทีจ่ําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายน้ี นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 
 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๘๖ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๓๗ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องทั่วไป
๒๗๐ เรื่อง
๘๓.๕๙ %

เรื่องกฎหมาย
๕๓ เรื่อง
๑๖.๔๑ %

นโยบายรัฐบาล
186

57.59%
ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

137
42.41%

รวมทั้งสิ้น  ๓๒๓  เร่ือง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๓๗ เรื่อง 
๔๒.๔๑ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๘๖ เรื่อง 
๕๗.๕๙ % 

รวมทั้งสิ้น  ๓๒๓  เร่ือง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒ 

 
 
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 

 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๐

๖๐

๘
๒ ๓

๔๕

๓ ๒ ๖

๔๐

๑๗

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  ๑๘๖ เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓

 
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 

  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๓

๕๐
๕๗

๙

๕๑

๖

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๖ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๑๘ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

 
 

 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๑ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๑ คณะ 
ดังน้ี 
  - คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๑ เรื่อง

๕.๕๖ %

ภาคกลาง
จํานวน ๔ เรื่อง

๒๒.๒๒ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๒ เรื่อง

๑๑.๑๑ % 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน ๗ เรื่อง
๓๘.๘๙ %

ภาคใต้
จํานวน ๔ เรื่อง

๒๒.๒๒ %

๑๓
๒๒ ๑๙

๕๑

๗ ๔
๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๔ ๑๑
๔ ๒ ๔ ๒ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส.

รวมทั้งสิ้น  ๑๘ เร่ือง

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕

 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๑๐๗/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙]
๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

.... 
๓๒๔๙๐/๕๙ [๓๐/๐๘/๒๕๕๙]

๓. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๑๒๕๒/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙]

๔. การจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) 

๓๑๓๘๙/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙]

๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๔๐๐/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙]
๖. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ๓๑๐๘๑/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙]
๗. ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๒๒๗/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙]
๘. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. .... 
๓๑๓๔๕/๕๙ [๒๓/๐๘/๒๕๕๙]

๙. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๓๔๔/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙]
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการจัดต้ังบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. .... ๓๐๓๖๔/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙]
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... ๓๐๓๐๑/๕๙ [๑๗/๐๘/๒๕๕๙]
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๙๓๒๗/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙]

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๙๓๔๗/๕๙ [๐๙/๐๘/๒๕๕๙]

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เพ่ือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment  Master Plan) 

๒๘๐๘๓/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙]

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๙๙๙/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙]
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
พ.ศ. .... 

๒๘๓๑๕/๕๙ [๐๒/๐๘/๒๕๕๙]



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

 
 
 
 
 
      
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖ 

 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๓๓ 

รวม ๓๓ 
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๕๔ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง ระเบียบ ประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี ๑     
กระทรวงกลาโหม   ๑   
กระทรวงการคลัง ๖  ๕  ๓ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   ๑   
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ๑ ๑  ๒ 
กระทรวงคมนาคม  ๔ ๑  ๓ 
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๑ 
กระทรวงพาณิชย์    ๑ ๑ 
กระทรวงมหาดไทย ๑ ๒ ๔  ๑ 
กระทรวงยุตธิรรม ๑  ๑   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒     
กระทรวงศึกษาธกิาร  ๑    
กระทรวงสาธารณสุข   ๑   
กระทรวงอุตสาหกรรม  ๔    
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑     
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ๑   

รวม ๑๔ ๑๒ ๑๖ ๑ ๑๑ 
 
 

 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗

 
ตารางอักษรย่อ 

 
กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี ปช. สํานักงาน คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กห. กระทรวงกลาโหม ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กค. กระทรวงการคลัง ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ สม. สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สช. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
คค. กระทรวงคมนาคม ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ส.ท องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
พน.   กระทรวงพลังงาน ศศป. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
พณ.   กระทรวงพาณิชย์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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