


     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 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเร่ืองที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วงเวลาดังกล่าว 
มีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการสานพลังประชารัฐ – การพัฒนาพ้ืนที่ 
บึงบางซื่อ การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) และขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารน้ี
จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล  
จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย  

 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กันยายน ๒๕๕๙ 



 
 - ๑ -
 
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสท่ีองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” 
พ.ศ. ....  

๓๖๐๙๐/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑ 

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ)   

๓๖๓๑๗/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

สรุปผลการหารือข้อราชการเรื่อง ความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดไทย-เมียนมา 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   

๓๓๐๑๔/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๒ 

รายงานผลการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๓๕๐๐๔/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๒ 

รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ และการเสนอ
วีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

๓๖๐๐๑/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๒ 

ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในการยุติแหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ 
(เพ่ิมเติม) (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  

๓๖๓๔๔/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๓ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จํานวน ๓ ฉบับ (มาตรการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้)  

๓๖๕๓๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๓ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

รายงานผลการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทหารกับ
คณะทํางานผู้เช่ียวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ  

๓๔๑๔๗/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๔ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘  ๓๔๒๔๓/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๔ 

สารบญั



 
 - ๒ -

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  ๓๕๕๑๐/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๕ 
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๖๖๓๙/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๕ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๓๓๑๓๐/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงในการประชุมระดับรัฐมนตรี 
China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕  

๓๓๑๖๒/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๖ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(The East Asia Ministerial Forum on Families and Gender Equality)   

๓๓๓๑๔/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๖ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคม
และโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

๓๓๑๙๕/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๗ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ครั้งที่ ๑๗ และร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา  

๓๓๑๕๕/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๗ 

ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการประชุม
ประจําปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖  

๓๓๔๑๑/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๘ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐเม็กซิโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  

๓๓๓๓๒/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๘ 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ 
(16th  ASCC Council Meeting) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และคณะ  

๓๓๘๙๐/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๘ 

รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม United Nations Peacekeeping  Defence  
Ministerial  Meeting ณ สหราชอาณาจักร  

๓๔๑๕๘/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๙ 

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ ๑๑   ๓๔๒๗๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๙ 
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการท่องเที่ยวโลก  
ว่าด้วยการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๔๒๓๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๑๐ 

ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  

๓๔๒๖๘/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๑๐ 

การเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee for 
Scientific and Technological Policy-CSTP) ภายใต้องค์การเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation For Economic Co-operation and 
Development - OECD)  

๓๔๓๗๕/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๑๑ 

การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (ฉบับแก้ไข) ๓๔๕๐๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๑๑ 



 
 - ๓ -

ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับสูงเรื่องการจัดการการย้ายถิ่น
ขนาดใหญ่ของผู้ลี้ ภัยและผู้ โยกย้ายถิ่นฐานในระหว่างการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ ร่างคํามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมสุดยอดระดับผู้นํา
ด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุม
ทั้งสอง  

๓๔๒๑๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๑๒ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข

๓๔๒๕๔/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๑๒ 

การจัดทําสัตยาบันสารความตกลงปารีส  ๓๔๑๗๘/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๑๓ 
การรับรองร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) ของงานมหกรรมเส้นทาง
สายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓๕๑๓๘/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๓ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่นครนิวยอร์ก

๓๕๓๙๖/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๔ 

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐ
บาฮามาส  

๓๕๒๘๖/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๔ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกํากับดูแลความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยว ระหว่างสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย

๓๕๕๐๔/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๕ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค  ๓๕๒๗๖/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๕ 
การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ ๑๗ (CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา 
CITES ครั้งที่ ๖๗ และครั้งที่ ๖๘ (SC67-SC68) และการประชุมระดับรัฐมนตรี 
(Ministerial Lekgotla)  

๓๕๔๔๐/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๖ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชา
สหประชาชาติเรื่องการด้ือยาต้านจุลชีพ (Political Declaration of the High-
level Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance)

๓๔๙๘๗/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๖ 

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- 
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  

๓๕๑๔๗/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๑๗ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ห้วง ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) 
และการนําเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดําเนินงานฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๓๖๗๑๐/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑๗ 

รายงานผลการเข้าร่วมประชุม The 4th Green Industry Conference ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี  

๓๖๐๙๔/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑๗ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

๓๖๐๙๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ  

๓๖๖๐๐/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑๘ 



 
 - ๔ -

การขอความเห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่าง ปี ๒๕๖๐-
๒๕๗๓ ร่างแถลงการณ์ร่วมด้านการศึกษาและร่างประเด็นการนําเสนอรายงาน
ด้านการศึกษาของรัฐมนตรีศึกษาในแต่ละเขตเศรษฐกิจ  

๓๖๒๖๓/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑๘ 

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  

๓๖๕๒๑/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑๙ 

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย 
ครั้งที่ ๒ และการขออนุมัติให้วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

๓๖๕๕๗/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๑๙ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

โครงการสานพลังประชารัฐ–การพัฒนาพ้ืนที่บึงบางซื่อ  ๓๓๓๔๕/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๒๐ 
หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล  ๓๔๑๓๑/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๒๐ 
สรุปผลการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  

๓๔๒๕๙/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๒๑ 

ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ  

๓๖๗๐๔/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๒๑ 

แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข
และการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห้วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙–
๒๕๖๐  

๓๖๕๐๙/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๒๑ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเน่ืองมาจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

ว ๒๗๒/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๒๒ 

รายงานประจําปีผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน  ๓๔๒๕๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๒๒ 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่ง
คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....  

๓๕๑๙๗/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๒๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

๓๖๒๔๖/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๒๓ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
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      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

     ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

 

 ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

     ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....  ๓๕๓๖๐/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๒๕ 

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 
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ 
ประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์
งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

 

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี  
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๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ระยะ ๑๐ ปี  

๓๔๑๖๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๒๗ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข็มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตาม
แนวทางปฏิรูป เพ่ิมเติม [โครงการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสุขภาพ : 
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง (PCC)]   

๓๖๔๗๙/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๒๗ 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

 

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเน่ือง 
มาจากเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับ
นานาชาติ)  

๓๖๔๒๑/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๒๘ 

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

     ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ร่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ระยะ ๒๐ ปี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๙) ๓๓๐๐๓/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๒๙ 
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  

๓๓๙๒๕/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๒๙ 

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๓๖๒๗๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๒๙ 

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
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๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๓๔๐๘๔/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๐ 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เพ่ิมเติม  

ว ๒๘๓/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๑ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน 
    ที่มีประสิทธิภาพ 

 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม  

มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย  ๓๖๕๗๕/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๓๑ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
นําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๓๔๔๒๓/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๒ 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ....  ๓๔๖๑๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๒ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  

๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  

๓๓๙๓๓/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๓ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๔ และ  
การประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

๓๔๙๙๒/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๓๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการ
ด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และมาเลเซีย  

๓๕๒๓๖/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๓๔ 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘)  ๓๖๒๙๐/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๓๔ 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี  

๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  

ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพ่ือการดําเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียง  
สืบเน่ืองจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน)  

๓๓๓๒๓/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๓๕ 
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ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗๐.๐๐ ล้านบาท 
และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕.๑๐ 
ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๓-ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง  

๓๓๔๓๒/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๓๖ 

ขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สํานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก)  

๓๓๓๖๕/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๓๖ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรหนองคาย)   

๓๔๔๗๓/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๗ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรเลย)  

๓๔๔๗๘/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๗ 

มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ๓๔๕๑๐/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๓๗ 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๘๑๒.๕๑๐๘ ล้านบาท  
เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี- 
นครราชสีมา ของกรมทางหลวง  

๓๕๒๖๒/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๓๘ 

ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ เรื่อง นโยบายการเดินรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จํานวน ๔ ฉบับ 

๓๖๕๓๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๓๘ 

เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต 
ระยะที่ ๓  

๓๖๓๓๕/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๓๙ 

ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย  

๓๖๖๔๘/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๔๐ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือนําไปชําระค่าเช้ือเพลิงและค่าเหมาซ่อมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๓๔๑๘๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๔๐ 

กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๓๖๖๙๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๔๐ 
ขออนุมัติจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์เพ่ือรับโอนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

๓๖๕๑๓/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๔๑ 

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๐๑๕ ของโครงการจัดการระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญใ่นอ่าวเบงกอล  

๓๔๒๖๑/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๔๒ 
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รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ 
(เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่นํ้าจืด) 

๓๕๑๘๔/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๔๒ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  ๓๖๔๘๗/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๔๓ 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

 

รายงานความคบืหน้าการดําเนินงานศูนย์ช่วยเหลอื SMEs (SME Rescue Center) ๓๓๙๔๐/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๔๔ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

ขอขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอดําเนินงาน
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ิมเติม  

๓๖๓๑๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๔๔ 

ผลการดําเนินการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้โครงการ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และขอขยายระยะเวลา
ก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๖๕๕๑/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๔๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

๗.๑  เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–กัมพูชา  ๓๓๓๐๔/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๔๖ 
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) 
ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๑ 

๓๖๓๐๑/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๔๖ 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
ทุกระดับ 

  

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   ๓๓๒๙๗/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๔๗ 
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๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
           ประเทศ 

  

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด  
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ  
พัฒนา 

  

๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี   
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐  ๓๓๓๘๓/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๔๙ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  

ขอความเห็นชอบส่งคืนพ้ืนที่สวนป่าสมเด็จ เน้ือที่ ๙๐๐ ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพ่ือนําพ้ืนที่
เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

๓๓๓๓๙/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๔๙ 

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ
ดําเนินการโดยกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก  

๓๖๒๘๔/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๕๐ 
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    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย     

แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)  

๓๕๒๔๙/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๕๐ 

ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสีย
สําหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓๖๖๓๔/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๕๐ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๗๔/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๒ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๘๔/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๒ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๙๔/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๕๒ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๐/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๕๓ 
รายงานผลการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๓๒๙๗๖/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๓ 

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  

๓๓๑๒๒/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๓ 

แนวทางการดําเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand  
Integrity Review)  

๓๒๙๔๔/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๔ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายช่ือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗  

๓๒๙๖๖/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๔ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ 
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๕๙ เรื่องการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ และการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจ  

๓๓๙๔๓/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๕ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการ
เก่ียวกับคดีบางประเภทท่ีอยู่ในอํานาจศาลทหาร  

๓๔๐๙๔/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๕ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคุ้มครองการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดําเนินการต่อผู้ต้องรับผิด 

๓๔๙๕๑/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๕๕ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหาร
เพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  

๓๔๙๔๓/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๕๕ 

มาตรการป้องกันการทุจริตเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า  ๓๓๑๔๖/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๕ 
กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติดําเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถ
ลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒ รายการ  

๓๓๒๐๘/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๖ 
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การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน
โดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) 
และการปฏิรูปการบริหารงานสอบสวนและการให้บริการประชาชนของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  

๓๓๑๕๐/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๖ 

แนวทางการนําที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ว ๒๗๑/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๖ 
การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ๓๓๑๗๑/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๕๗ 
รายการที่ไม่ได้นําเข้าจัดทําพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และไม่สามารถลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร  

๓๔๑๐๗/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๗ 

ขออนุมัติผ่อนผันการลงนามจัดจ้าง รายการลักษณะงบลงทุนในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓๔๔๓๐/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๗ 

ผลการประชุมเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๓๔๑๙๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๗ 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

ว ๒๘๕/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๘ 

การเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ว ๒๘๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๘ 
ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว ๒๘๒/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๙ 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ว ๒๘๙/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๙ 
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นสําหรับโครงการบริหารจัดการ
ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารท่ีได้รับผลกระทบของ
กองทัพบก  

๓๔๒๒๔/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๙ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙)  ว(ร) ๒๖๗/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๕๙ 
การรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ในการพิจารณาข้อเสนอการขอใช้อํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๓๕๑๕๕/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๐ 

บันทึกสรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยงาน 
กรณีขบวนการทํารถยนต์จดประกอบ  

๓๔๙๕๙/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๐ 

ขออนุมัติขยายระยะเวลา และอนุมัติให้ความเห็นชอบการลงนามจัดซื้อจัดจ้าง
รายการงบลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๓๕๒๔๒/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๐ 

การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย  ๓๕๑๕๗/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๐ 
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เรื่อง การจัดให้การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) เช่าที่ราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟบางพระต่อไปเมื่อครบ
กําหนดสัญญาร่วมทุนกับเอกชน  

๓๕๔๕๓/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๑ 
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ขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินตามโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน

๓๕๒๐๗/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๑ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๘)

๓๖๐๑๘/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๖๑ 

สรุปบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนที่เก่ียวกับคณะรัฐมนตรี ว(ร) ๒๘๘/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๖๒ 
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจําหน่ายหลักทรัพย์
ของรัฐ  

๓๖๓๕๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๖๒ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ   

ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้
ในการบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

๓๓๔๐๓/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๖๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ....

๓๔๐๙๕/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๖๓ 

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๖๔๙๘/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๖๓ 

        ๑๐.๒  กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  
สาธารณะได้โดยรวดเรว็ ประหยัด และสะดวก                           

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ  

๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย 
               บุคลากรภาครัฐ  

  

     ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

  

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

  

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง

  



 
 - ๑๔ -

กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ  
การบริหารราชการแผ่นดิน  

ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบ
เครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบเคร่ืองจักร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร และการจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร ของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ  

๓๓๐๑๐/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๖๕ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๓๓๔๒๑/๕๙ [๐๖/๐๙/๒๕๕๙] ๖๕ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง)  

๓๔๖๓๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๖๖ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)  

๓๔๖๒๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๖๖ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิด  
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....  

๓๔๕๘๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๖๗ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

๓๔๑๕๔/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] ๖๗ 

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๕๓๕๑/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๗ 
ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ....  

๓๔๙๕๒/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๘ 

ร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพร หรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. ....  

๓๕๔๔๕/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๘ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ  

๓๕๑๗๖/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๙ 

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....  ๓๕๒๒๐/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] ๖๙ 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  

๓๕๙๙๕/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๗๐ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านนํ้าไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๖๕๘๔/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๗๐ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๓๖๕๖๙/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๗๐ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. ....  ๓๖๗๑๒/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] ๗๑ 



 
 - ๑๕ -

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น  
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑ .๔  นํา เ ท ค โ น โ ล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ท า ง  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี  
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน  
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม  
ผู้มี อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

  



 
 - ๑๖ -
 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๗๒ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๗๓ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๗๔ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๗๕ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๗๖ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง 
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๗๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  
   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๗๗ 
   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๗๘ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๗๙ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๗๙ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๘๐ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๘๑ 
ตารางอักษรย่อ ๘๒ 
  

  

สารบญั



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๑ 

 

 

การปกป้องและเชิดชู 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัล
ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัล
ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาหนึ่งหม่ืนหกพันบาท 
เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาแปดร้อยบาท และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาย่ีสิบบาท เพ่ือใช้เป็นท่ีระลึก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ)   

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นเงิน ๑๘๗.๘๓๐๒ ล้านบาท ให้กรุงเทพมหานครตามท่ีจ่ายจริงสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๕ รายการ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๒ 

 

 

 

การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
 และการต่างประเทศ 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง สรุปผลการหารือข้อราชการเรื่อง ความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดไทย-เมียนมา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือข้อราชการเรื่อง ความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดไทย-เมียนมา ของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การเข้าพบ พลโท จ่อ ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หารือเกี่ยวกับโครงการแม่น้ําโขงปลอดภัย 
การขอความร่วมมือเมียนมาให้ช่วยสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสําคัญท่ีหลบหนีหมายจับเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในเมียนมา ๑๓ ราย 
การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารต้ังต้นมิให้เข้าสู่พ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา 
                ๒. การเข้าพบ ดร.ม้ินท์ ทวย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายไทยได้แจ้งว่านายกรัฐมนตรียินดีดูแลแรงงาน
เมียนมาด้านสาธารณสุขให้เป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมาย รวมถึงไทยยินดีสนับสนุนการฝึกอบรม และวัสดุอุปกรณ์ให้กับงานสาธารณสุข
ตามแนวชายแดนเมียนมา 
                ๓. การเข้าพบ พลโท เย อ่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชายแดน ได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านชายแดน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่ีเมืองสาด จังหวัดท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงไทยสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือก ๖ ปี (๒๐๑๒-๒๐๑๘) 
รวมท้ังโครงการหมู่บ้านคู่ขนานท้ัง ๑๔ คู่ ๒๘ หมู่บ้าน มีกิจกรรมยาเสพติดร่วมด้วย โดยเน้นด้านการรณรงค์ป้องกัน การบําบัดรักษา 
เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ประมาณการแรงงานต่างด้าวท่ีจะมาจดทะเบียน มีจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน แยกเป็นกลุ่มแรงงานท่ีถือบัตร
ประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) จํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ คน และแรงงานที่ถือเอกสารจากประเทศต้นทาง จํานวน 
๖๐๐,๐๐๐ คน 
                ๒. ผลการจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) เป็นแรงงานต่างด้าว จํานวน ๑,๐๖๗,๑๙๐ คน ผู้ติดตาม 
จํานวน ๒๓,๔๗๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑,๐๙๐,๖๖๐ คน (เมียนมา ๖๕๕,๘๒๗ คน ลาว ๖๓,๗๒๐ คน และกัมพูชา ๓๗๑,๑๑๓ คน) 
                ๓. แรงงานต่างด้าวท่ีไม่มาจดทะเบียน จํานวนประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คน โดยมีสาเหตุต่าง ๆ เช่น เดินทางกลับประเทศ
และกลับเข้ามาตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล (MOU) ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน แรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจ
สัญชาติและมีหนังสือเดินทางแล้ว ๑๔๒,๐๐๐ คน อยู่ระหว่างการรับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กัมพูชา) 
๑๙๐,๐๐๐ คน และ จดทะเบียนซ้อน ในภาคประมงและแปรรูปสัตว์น้ํา ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน เป็นต้น 
                ๔. การดําเนินการในระยะต่อไป ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป ประกอบด้วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อํานวยความสะดวกการตรวจสัญชาติ เร่งรัดการนําเข้าแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายตาม MOU และบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางานอย่างเป็นระบบ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ และการเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ  
 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งท่ี ๓๗ (The 37th Meeting of 
ASEAN Senior Officials on Drug Matters : ASOD) ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(๑) ติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานความร่วมมือด้านยาเสพติดของอาเซียนในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

ท่ีเกี่ยวข้อง การฝึกอบรมด้านยาเสพติด การปฏิบัติการร่วม และการดําเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ (๒) พิจารณาข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรมความร่วมมือด้านยาเสพติดในอาเซียน (๓) ร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์และแผนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และ (๔) ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานความร่วมมือ สําหรับการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งท่ี ๓๘ ในปี ๒๕๖๐ ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลาย

เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทําลายเครือข่ายการค้า
ยาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนแต่ละประเทศ เพ่ือให้มีการดําเนินการ      
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับการจัดสรร 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงบประมาณและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ จะต้องคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความม่ันคง และความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างม่ันคงย่ังยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ และรายงานผลการดําเนินการตามข้ันตอน     
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด พึงระมัดระวัง
และกํากับดูแลมิให้มีการใช้จ่ายท่ีผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จํานวน ๓ ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน      

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จํานวน ๓ ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา    
แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการในท้องท่ี) 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... [ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในท้องท่ี] 
                    ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องท่ีไปทํางานในท้องท่ีและส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการท่ีมีศักยภาพ
นอกท้องท่ีกับกิจการท่ีมีศักยภาพในท้องท่ี) 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ติดตามผลการดําเนินงานการใช้มาตรการภาษีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ึงมีผลบังคับใช้มาต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ และมีความแตกต่างกัน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ในรายละเอียดการช่วยเหลือและการสร้างแรงจูงใจภาคเอกชน รวมท้ังขอบเขตพื้นท่ีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
ดําเนินการในระยะต่อไปเม่ือมาตรการภาษีสิ้นสุดลงหลังวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานกับอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ในการติดตามและประเมินผลการนํามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ไปบังคับใช้ในพ้ืนท่ีต่อไป 
 
 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทํางาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus Military Medicine-Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief Joint Exercise 2016 : AM-HEx 2016) ระหว่างวันท่ี ๑-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
ชลบุรี พ้ืนท่ีใกล้เคียง และกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

                ๑. กําลังพลท่ีเข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย กําลังทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ศูนย์ประสานงาน
อาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภูมิภาค 
และสํานักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ รวมท้ังสิ้น ๒,๐๔๙ นาย 

                ๒. กิจกรรมที่สําคัญในระหว่างการฝึกฯ ได้แก่ (๑) การฝึกประกอบกําลัง (Force Integration Training : FIT)    
(๒) การฝึกปัญหาท่ีบังคับการ (Command Post Exercise : CPX) (๓) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX)      
(๔) โครงการเพ่ือสาธารณประโยชน์ (Humanitarian Civic Action : HCA) และ (๕) การประเมินผลการฝึก (After Action Review : AAR) 

                ๓. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกร่วมฯ (๑) สร้างความเชื่อม่ันถึงขีดความสามารถและศักยภาพทางทหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ทหารและการช่วยเหลือประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันเวลาเม่ือเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ (๒) สะท้อนภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการฝึกขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (๓) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการฝึกในด้าน
การแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และ (๔) สร้างความคุ้นเคยและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสายงานด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
           ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ (เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
และขอทราบแนวทางการปฏิบัติในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ์ของเอกชนตามคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 
ฉบับท่ี ๓๗ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม) โดยให้ยกเลิกเฉพาะประเด็น “ให้ระงับการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ์
ของเอกชน ตามคําสั่ง ปร. ๓๗ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม ซ่ึงส่งไปยังประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย 
ไว้ท้ังหมด” ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
                ๒. ในส่วนของการขออนุญาตขายหรือจําหน่ายอาวุธ โดยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้กระทรวงกลาโหม     
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการพิจารณาส่ง
อาวุธตามแบบ อาวุธเล็กและอาวุธเบา กระสุน หรือยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเสี่ยงอาจถูกนําไปใช้ในทางท่ีผิดได้
ออกไปนอกราชอาณาจกัรควรคํานึงถึงตราสารและสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอาวุธตามแบบท่ีไทยยึดถือหรือ
กําลังพิจารณาเข้าเป็นภาคีประกอบการพิจารณาอนุมัติการส่งออกด้วย นอกจากนี้ การพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกอาวุธฯ และสินค้าท่ี
ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องและ
คํานึงถึงความมั่นคงของประเทศเป็นสําคญั ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... มีสาระสําคัญกําหนด     
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นําข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุมสภาความม่ันคงแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) ในประเด็นการยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ การพิจารณาความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ การบังคับใช้กฎหมายกรณีกําหนดบทลงโทษต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบท้ังทางวินัยและอาญา และการกําหนดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลให้ยึดโยงกับฝ่ายการเมือง (รัฐบาลและรัฐสภา) และ
ความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามร่างมาตรา ๓๓ อาจไม่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ ท่ีกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหน่งท่ีประจําอยู่ในต่างประเทศ ตําแหน่งในบางท้องท่ี ตําแหน่งในบางสายงาน หรือตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดําเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก
งบประมาณ แล้วให้แจ้งผลการดําเนินการไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อไป รวมทั้งให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับการขอตั้งงบประมาณของ
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปดําเนินการด้วย 
                ๓. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการเพิ่ม
องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ แก้ไขชื่อตําแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการอ่ืน 
กําหนดเงื่อนไขการทําหน้าท่ีประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ของกรรมการ และเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือ
รับรองอาวุธซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาต ตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับท่ี ๓๗   
ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเห็นควรพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เกี่ยวกับการดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือควบคุมกิจการทางทหารท่ีเกี่ยวเนื่องด้วย
พลังงานนิวเคลียร์ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีการแก้ไขถ้อยคําในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ให้มีเนื้อหาท่ีสมบูรณ์และชัดเจนย่ิงข้ึน ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ดังกล่าว โดยไม่ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานสามารถดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้ หากมีความจําเป็น 
ต้องปรับปรุงในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงในการประชุมระดับรัฐมนตรี China-ASEAN Ministerial Meeting 

on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิง (Nanning Joint Statement) สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-จีน 
China-ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งท่ี ๕ 
ระหว่างวันท่ี ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของผู้นําประเทศสมาชิก
อาเซียนและจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ระหว่างกัน การตระหนักถึงผลการดําเนินงาน  
ท่ีผ่านมาภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ASEAN-China MOU on SPS) และผลักดันให้นํา
แผนปฏิบัติการภายใต้ MOU ไปปฏิบัติใช้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้าน SPS ท่ีเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยไม่มีการลงนาม ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (The East Asia Ministerial 

Forum on Families and Gender Equality)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ (The East Asia Ministerial Forum on Families and Gender Equality) ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
โดยค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมจะใช้งบประมาณประจําปี ๒๕๕๙ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ท่ีได้รับการจัดสรรแล้ว จํานวน ๑๕ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการเตรียมการด้านสารัตถะควรพิจารณาประเด็นสําคัญ ได้แก่ เอกสารผลลัพธ์ควรสอดคล้องต่อเนื่องกับผลการประชุมฯ
ครั้งล่าสุด ระหว่างวันท่ี ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี อาทิ ข้อเสนอให้มีการพัฒนาดัชนีระหว่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นมิตรกับครอบครัว (International family-friendly social environment index) ซ่ึงเสนอให้มี
การทําวิจัยและนําผลการศึกษาดังกล่าวมาหารือในการประชุมในประเทศไทย รวมทั้งการจัดระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ผลลัพธ์ควรสะท้อนความเชื่อมโยงและรักษาดุลยภาพของการให้ความสําคัญระหว่างเรื่องครอบครัวกับความเสมอภาคทางเพศด้วย 
ตลอดจนควรใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผลักดันประเด็นท่ีไทยให้ความสําคัญ หรือประสงค์ให้เกิดความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมความตระหนักรู้โดยทุกภาคส่วน การแบ่งบทบาทหน้าท่ีในครอบครัวโดยสะท้อนความเสมอภาคระหว่างเพศ 
อีกท้ังควรจัดลําดับความสําคัญของประเด็นให้อยู่ภายใต้โครงการหลักของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีเกี่ยวข้องของสหประชาชาติ 
นอกจากนี้ ในการจัดประชุมและการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดท่ีทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวง

คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจํานงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวง
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยท้ังสองฝ่าย
จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบรางและส่วนต่อขยาย รวมถึงดําเนินการ
ตามมาตรการที่มีความสําคัญด้านระบบราง ซ่ึงจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมระบบราง ผู้ให้บริการ
เดินรถไฟภายในประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ องค์กรท่ีอยู่ในภาคส่วนของระบบราง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ของท้ังสองฝ่าย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กระทรวงคมนาคมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการรองรับการพัฒนาความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรด้านระบบรางของประเทศ ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ     
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ      
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง    
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ ๑๗ และร่างปฏิญญา

เกาะมาร์การิตา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารสุดท้าย (Draft Final Document) ของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ครั้งท่ี ๑๗ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการประสานงานกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ดําเนินการเจรจา
และจัดทําร่างเอกสาร เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสุดยอดฯ พิจารณา มีสาระสําคัญเน้นให้ประเทศสมาชิกยึดม่ันพันธกิจและวัตถุประสงค์ 
กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา (Draft Declaration of the Island of Margarita) ซ่ึงเป็นเอกสาร
ท่ีคณะผู้แทนถาวรเวเนซุเอลาประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เสนอให้ท่ีประชุมสุดยอดฯ พิจารณารับรอง มีสาระสําคัญ
เป็นการยํ้าหลักการต่าง ๆ ท่ีกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดให้ความสําคัญ เช่น การเคารพในอํานาจอธิปไตย สิทธิการกําหนดใจตนเอง
ของประชาชน การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ การงดเว้นจากการคุกคามและใช้กําลัง การพัฒนาที่ย่ังยืน การคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองร่างเอกสารสุดท้ายฯ และร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารสุดท้ายฯ และร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดต่อหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดย    
ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว   
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการประชุมประจําปีระหว่างนายกรัฐมนตรี

กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการประชุมประจําปีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย
กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งท่ี ๖ (The Sixth Annual Consultation between the Prime Minister of Thailand and the 
Prime Minister of Malaysia) ในวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ผลลัพธ์ของการประชุมฯ 
ซ่ึงเป็นกลไกทวิภาคีในระดับสูงสุดระหว่างไทยและมาเลเซีย มีสาระสําคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีท่ีท้ังสองฝ่าย             
ได้ดําเนินการร่วมกัน และประเด็นท่ีเห็นพ้องท่ีจะเร่งรัด พัฒนา และ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้า โดยเฉพาะความร่วมมือ     
ด้านความม่ันคง และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศ           
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสาระสําคัญบางประการ
ในร่างแถลงการณร์่วมฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
           ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน           
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐ

เม็กซิโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสหรัฐเม็กซิโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign 
Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of the United Mexican States on Technical 
Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมการศึกษาและโครงการท่ีก่อให้ 
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม ความร่วมมือ
ในลักษณะไตรภาคี และความร่วมมือในรูปแบบอื่นท่ีตกลงร่วมกัน ท้ังนี้ ให้นําข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่า 
บันทึกความเข้าใจฯ จัดทําข้ึนระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐเม็กซิโก 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ มีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังความร่วมมือในรูปแบบอ่ืนท่ีตกลง
ร่วมกัน อันเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศท่ีจะดําเนินการได้ กรณีจึงเป็นการทําความตกลงในระดับ
หน่วยงาน มิใช่ระดับรัฐ และไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
                ๒. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน      
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (16th  ASCC Council Meeting) 

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ และคณะ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑๖    
(16th ASCC Council Meeting) ระหว่างวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙-๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ       
ซ่ึงท่ีประชุม (๑) รับทราบรายงานของประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

อาเซียน (SOCA) เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้การนําของ สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๙ 
และ (๒) เห็นชอบเอกสารผลลัพธ์เพ่ือเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ และ ๒๙ เช่น ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้
ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนองของอาเซียน ต่อภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค ท้ังนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้กล่าวยืนยันเจตจํานงของประเทศไทยที่จะร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างและธํารงไว้ซ่ึงประชาคมอาเซียน รวมท้ังสนับสนุนเอกสารผลลัพธ์สําคัญเพ่ือนําเสนอให้ผู้นําอาเซียน
รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๘ และ ๒๙ ต่อไป สําหรับการประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งท่ี ๑๗ และ ๑๘ จะจัดข้ึน
ระหว่างวันท่ี ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองอิโลอิโล่ และระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ตามลําดับ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม United Nations Peacekeeping Defence Ministerial  Meeting 

ณ สหราชอาณาจักร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม United Nations Peacekeeping Defence 

Ministerial Meeting ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๗-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สหราชอาณาจักร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวง 
กลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ท่ีประชุมฯ ติดตามพัฒนาการตามที่ผู้นําประเทศต่าง ๆ ได้ให้คําม่ันในการประชุมสุดยอดด้านการรักษาสันติภาพ
ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และเปิดโอกาสให้ประเทศท่ียังไม่ได้ให้คําม่ันเพ่ิมเติม 
รวมท้ังเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เช่น การพัฒนารูปแบบการฝึก การประกอบกําลัง 
การฝึกก่อนการเข้าวางกําลัง เป็นต้น รวมถึงการป้องกันและตอบสนองต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยที่ประชุมฯ ตระหนักถึง
การเตรียมความพร้อมของกองกําลังท้ังทหารและตํารวจให้สามารถเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพได้อย่างรวดเร็วและ
ฉับพลัน ตลอดจนตระหนักถึงการเพ่ิมบทบาทของสตรีในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ นอกจากนี้ ไทยได้สนับสนุน
เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ซ่ึงเป็นการแสดงท่าทีสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของสตรีในมิติสันติภาพและความม่ันคง การส่งเสริม
ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของกองกําลังรักษาสันติภาพในภาพรวม 

                 ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือทวิภาคีกับ   
มิตรประเทศที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การหารือทวิภาคีกับนายไมเคิล ฟอลลอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร     
ท้ังสองฝ่ายได้เน้นยํ้าถึงความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน ความร่วมมือด้านการศึกษา รวมถึงได้มี
การหารือในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น การปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบองค์การสหประชาชาติ และ (๒) การหารือทวิภาคีกับ  
พลโทอาวุโส เหงียน จี๋ หว่ิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท้ังสองฝ่ายได้เน้นยํ้าถึงความร่วมมือ 
ระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน การประชุมหารือทวิภาคีด้านการเมืองและความม่ันคงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ
สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมเวียดนาม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ ๑๑   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซม (Asia-Europe Meeting : ASEM) ครั้งท่ี ๑๑ จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการติดตามผลการหารือ   
ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
                    ๑.๑ ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือของ ASEM ในทศวรรษท่ีสาม โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเอเชียกับยุโรปในทุกมิติและการร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหาร ลัทธิสุดโต่งและการก่อการร้าย รวมทั้งได้จัดทําเอกสารผลลัพธ์การประชุม ได้แก่ (๑) ปฏิญญาอูลานบาตอร์ ซ่ึงจัดทําข้ึน
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของการก่อต้ัง ASEM และ (๒) แถลงการณ์ประธาน ซ่ึงได้สรุปผลการหารือของผู้นําและแสดงถึง
ความมุ่งม่ันของสมาชิก ASEM ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ออกแถลงการณ์
ของผู้นํา ASEM ว่าด้วยการก่อการร้ายระหว่างประเทศเพิ่มเติมเพ่ือแสดงพลังของสมาชิก ASEM ในการร่วมกันต่อสู้กับการก่อการร้ายด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

                    ๑.๒ การหารือทวิภาคี (๑) นายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีมองโกเลีย โดยได้แจ้งพัฒนาการ
ทางการเมืองของไทยท่ีมีเสถียรภาพ และขอให้ฝ่ายมองโกเลียสนับสนุนการลงทุนไทยในมองโกเลีย และได้หารือกับประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเช็กในลักษณะ pull-aside meeting ซ่ึงฝ่ายเช็กแสดงความประสงค์ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือทางการทหารกับไทย 
และ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ   
และนโยบายความม่ันคง และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฮังการี 
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดและสานต่อประเด็นความร่วมมือท่ีคั่งค้าง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท่ีเห็นควรผลักดันให้เอเชียและ
ยุโรปร่วมกันดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันความท้าทายท่ีจะเกิดข้ึนจากโลกไร้พรมแดน ซ่ึงรวมถึงการจัดการกับปัญหา
การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ การค้ามนุษย์ การต่อต้านการก่อการร้าย และการบริหารจัดการชายแดน ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการท่องเท่ียวโลกว่าด้วยการจัดงานวันท่องเท่ียวโลก     

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบความตกลงระหว่างไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลกว่าด้วยการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซ่ึงประเทศไทยได้รับเลือกให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการของวันท่องเที่ยวโลก พ.ศ. ๒๕๕๙ (World Tourism Day : 
WTD 2016) ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น โดยจะ   
ลงนามความตกลงกับประเทศเจ้าภาพในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงรูปแบบ   
และสถานท่ีของการจัดการประชุม รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซ่ึงเป็น
แนวปฏิบัติระหว่างองค์การการท่องเท่ียวโลกกับประเทศเจ้าภาพ เช่น สิทธิความคุ้มกันและสิ่งอํานวยความสะดวก เงื่อนไขสําหรับ
การจัดงาน WTD 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลง
ดังกล่าว 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการท่องเที่ยวโลกว่าด้วย  
การจัดงานวันท่องเท่ียวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์   
ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา 
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่าง

กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวง 
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีสาระสําคัญเป็นการ
ต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับลงนามวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และจะมีผลใช้บังคับ   
ในวันท่ีมีการลงนามครบท้ังสองฝ่าย โดยมีอายุ ๒ ปี และต่ออายุได้อีก ๒ ปี ตามความเห็นชอบของท้ังสองฝ่าย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสําหรับการลงนาม
ดังกล่าว 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ    
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรปรับถ้อยคําบางประการในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือความเหมาะสมและชัดเจนย่ิงข้ึน รวมท้ังให้
กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาจัดทําแผนท่ีนําทาง (Roadmap) 
ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ ซ่ึงจะช่วยให้การกําหนดขอบเขตกิจกรรมของความร่วมมือ
ทางวิชาการภายใต้บันทึกความร่วมมือระบบรางกับประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างชัดเจน และก่อให้เกิดการสั่งสมความรู้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวไปพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องภายในประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee for Scientific and Technological 

Policy-CSTP) ภายใต้องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation For Economic     
Co-operation and Development-OECD) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee 
for Scientific and Technological Policy : CSTP) ภายใต้องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD)] ในรูปแบบผู้ร่วมประชุม (Participant) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ) ชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปีในอัตราท่ี OECD กําหนด 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีแผนงานและเตรียมการด้านงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
เข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบ CSTP อย่างครบถ้วน รวมทั้งเพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (ฉบับแก้ไข) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (ฉบับแก้ไข) 
(Memorandum of Understanding between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the 
Ministry of Education, Youth and Sport of the Kingdom of Cambodia on Cooperation in Education) ในช่วง
ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๑๐ ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙   
ณ ประเทศไทย มีสาระสําคัญเพ่ือใช้เป็นกรอบความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของ
ผู้บริหารระดับสูง การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ข้อมูลและสื่อการศึกษา ตลอดจนการจัดประชุม 
สัมมนา ซ่ึงอยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคู่ภาคี โดยได้ระบุให้มีการจัดต้ังคณะทํางานร่วมด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา เพ่ือใช้เป็น
เวทีการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างกัน กําหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจฯ     
เป็นระยะ ๕ ปี ซ่ึงแตกต่างจากบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมท่ีมิได้ระบุกําหนดการสิ้นสุดไว้ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อดําเนินการต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับสูงเรื่องการจัดการการย้ายถ่ินขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้าย

ถ่ินฐานในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ร่างคําม่ันของไทยท่ีจะประกาศในการประชุมสุดยอดระดับผู้นํา
ด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและกรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมท้ังสอง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (๑) ร่างปฏิญญาการประชุมระดับสูงเรื่องการจัดการการย้ายถ่ินขนาดใหญ่ของผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้าย
ถ่ินฐานในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปสู่การแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระดับโลกในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพ่ือสนับสนุนประเทศเจ้าบ้านท่ีได้รับผู้ลี้ภัยไปแล้วจํานวนมาก (๒) ร่างคําม่ันของไทยที่จะประกาศในการประชุม
สุดยอดระดับผู้นําด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา   
ผู้โยกย้ายถ่ินฐานกลุ่มต่าง ๆ ในไทย และ (๓) กรอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมท้ังสองข้างต้น ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการรับรอง/ประกาศคําม่ัน ให้กระทรวง
การต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับ
จากการปรับเปล่ียนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) ในท่ีประชุม
ระดับสูงฯ และให้คําม่ันของไทย (Thailand’s Pledges) ต่อการประชุมสุดยอดฯ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
                    ๑.๓ ในกรณีท่ีในการประชุมสุดยอดฯ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีเอกสารผลลัพธ์การประชุม โดยมี
สาระสําคัญท่ีสอดคล้องกับกรอบท่าทีไทย และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการด้านมนุษยธรรมของไทย โดยไม่มีการจัดทําเป็น
ความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้น เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมสามารถ
รับรองเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการสนับสนุนการให้ผู้ลี้ภัยได้รับการศึกษา และ/หรือทํางานได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศผู้รับมากขึ้น ควรพิจารณาถึง
ระยะเวลาในการอยู่และสวัสดิการท่ีพึงได้รับตามพ้ืนฐานความจําเป็นของหลักสิทธิมนุษยชน และควรให้มีการสร้างกลไกความร่วมมือ   
ในการพัฒนาแนวทางร่วมกันบนพ้ืนฐานการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination basis) ในการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยต้ังแต่ข้ันตอน
การตรวจสอบคุณสมบัติและการข้ึนทะเบียน การกําหนดแนวทางและมาตรฐานการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในประเทศต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกัน 
ตลอดจนการจัดทําระบบฐานข้อมูลท่ีผู้ลี้ภัยและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันสําหรับการแก้ปัญหาร่วมกันท้ังประเทศต้นทาง 
ปลายทาง และประเทศท่ีสามที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพผู้ลี้ภัยเป็นหลัก ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วย

ความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข มีสาระสําคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขในสาขา
ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
ในการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

                   ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล   
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การจัดทําสัตยาบันสารความตกลงปารีส 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส และให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป เพ่ือให้ทันก่อนการประชุม High-level Event on the Entry into Force of the Paris Agreement 
เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสามารถประกาศเจตนารมณ์ในการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีสในการประชุม
ดังกล่าว ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยท่ี ๒๑ เพ่ือแสดงการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําและส่งมอบสัตยาบันสารความตกลงปารีส ต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติในฐานะผู้เก็บรักษาเอกสาร 
                ๒. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) ของงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑     

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) สําหรับงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๑ [The Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo] ซ่ึงจะมีการรับรองในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมือง
ตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาระสําคัญท่ีมุ่งเน้นให้มีการเจรจา การแลกเปลี่ยน และความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และปฏิญญาสากลว่าด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม บนหลักการพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การเชื่อม่ันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเท่าเทียม และความไม่แบ่งแยก 
การปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทุกประเทศ การเพ่ิมพูนระดับการเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือ    
ในหลายระดับ และการเสริมสร้างความร่วมมือและการค้าทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยการดําเนินการตามหลักการ
พ้ืนฐานนี้จะนําไปสู่การพัฒนาและสันติภาพของโลกต่อไป 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมงานมหกรรม
เส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๑ ร่วมกับประเทศท่ีเข้าร่วมงานดังกล่าว ให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ อันนําไปสู่ฉันทามติ
ร่วมกันต่อไป 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี 
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีนครนิวยอร์ก 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบต่อ (๑) ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนา   
ท่ีย่ังยืน (ASEAN Foreign Ministers’ Statement on ASEAN Cooperation on Sustainable Development) เป็นเอกสาร   
ท่ีไทยยกร่างในฐานะประเทศผู้ประสานงานในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติในด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
และ (๒) ร่างกรอบความร่วมมืออาเซียน-กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (ASEAN-Pacific Alliance Framework for Cooperation) เป็น
เอกสารท่ีระบุถึงเจตจํานงของอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกท่ีจะผลักดันความสัมพันธ์ของท้ังสองภูมิภาคให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกําหนดจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอ่ืน ๆ     
ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นการประชุมช่วงคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยท่ี ๗๑ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
และจะมกีารรับรองร่างเอกสารฯ ดังกล่าว ในวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารฯ ท้ัง ๒ ฉบับ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ท้ัง ๒ ฉบับ ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ี
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรม   
ท่ีเห็นควรพิจารณาปรับเพ่ิมเติมข้อความในร่างกรอบความร่วมมือฯ ในหัวข้อ Scope of Cooperation ข้อท่ี ๕ ท่ีพูดถึงสาขาความร่วมมือ
ในด้าน energy and mining โดยเพ่ิมคําว่า “green” หน้าคําว่า “energy” และ “mining” และเพ่ิมการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของเมืองใหญ่ ในขอบเขตความร่วมมือ ข้อ ๖ สาขาความร่วมมือท่ีอาจพิจารณาสํารวจร่วมกัน 
ส่วนการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Roadmap) ควรมีการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแหล่งงบประมาณสนับสนุนท่ีชัดเจน มีการติดตาม
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในประเด็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่าโลกนั้น มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับบทบาทของภาคการผลิต ควรเพ่ิมเติมภาคการผลิตในประเด็นความร่วมมือดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง   การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
เครือรัฐบาฮามาส โดยการลงนามในแถลงการณ์ร่วมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐบาฮามาส 
ฉบับภาษาอังกฤษและคู่ฉบับภาษาไทย และมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแจง้การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมฯ  
                    ๑.๓ ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามหนังสือถึงเลขาธิการ
สหประชาชาติแจ้งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติฯ ในส่วนท่ี
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักข่าวกรองแห่งชาติท่ีเห็นว่า บาฮามาสเป็นจุดส่งผ่านและ
กระจายยาเสพติด ประเภทโคเคนและกัญชาจากประเทศผู้ผลิตในลาตินอเมริกาไปสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป รวมถึงเป็น



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

ศูนย์กลางภาคธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศ ซ่ึงมีชื่อเสียงในเร่ืองการฟอกเงิน ทําให้ประเทศไทยควรเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากกลุ่มอาชญากรท่ีหาตลาดการค้ายาเสพติดแห่งใหม่ รวมถึงผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการฟอกเงินในบริษัท
ตัวแทนในบาฮามาส ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกํากับดูแลความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง

สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกํากับดูแลความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสํานักงาน
การท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Understanding 
Between the National Tourism Administration of the People’s Republic of China and the Ministry of Tourism 
and Sports of the Kingdom of Thailand on Regulatory Cooperation in Tourism) ซ่ึงจะมีการลงนามระหว่างการเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ Mr. Wang Xiaofeng รองประธานสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อท้ัง ๒ ฝ่าย เช่น การดูแลความเรียบร้อยในการท่องเท่ียว เพ่ิมคุณภาพการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้เกิดความเรียบร้อยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้ังสองประเทศ 
                    ๑.๒ ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
(โดยระบุตําแหน่ง) 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ   
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความม่ันคงอาหารเอเปค 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความม่ันคงอาหารเอเปค มีสาระสําคัญเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความม่ันคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีการลงนามในร่างปฏิญญาฯ 
และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย (non-legal binding) โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีความม่ันคง
อาหารเอเปค ครั้งท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเพียวร่า สาธารณรัฐเปรู 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเห็นควรใช้ร่างปฏิญญาฯ ในการแสดงบทบาทนําในเรื่องความม่ันคงทาง
อาหารในกรอบเอเปค โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของไทยในด้านการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน 
(Public-Private Partnership : PPP) ตลอดจนในเรื่องความม่ันคงทางอาหาร โดยเฉพาะโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) และการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร นอกจากน้ี เห็นควรเพิ่มเติมข้อความในร่างปฏิญญาฯ หน้า ๕ หัวข้อ ความย่ังยืน
สําหรับระบบอาหารท่ีมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ ข้อ ๒๖ จาก “โดยตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการปกป้อง อนุรักษ์ และใช้
ทรัพยากรดิน น้ํา ความหลากหลายทางชีวภาพ และป่าไม้อย่างย่ังยืน ...” เป็น “โดยตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการปกป้อง 
อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรดิน น้ํา ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังและป่าไม้อย่างย่ังยืน ...” และข้อ ๓๐ 
การบูรณาการระหว่างการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรให้ความสําคัญกับการทําเกษตร
แบบประณีต (Precision Farming) เพ่ือใช้น้ําและปัจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ไปประกอบ 
การพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖

                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดกับหลักการ      
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ ๑๗ (CITES 

CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๗ และครั้งที่ ๖๘ (SC67-SC68) และการประชุม
ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๗ (The 17th meeting of the Conference of the Parties to CITES : CITES CoP17) 
ท้ังในส่วนของวาระการประชุมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญา CITES (Working documents) และข้อเสนอ   
การเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธ์ุ (Proposals) โดยการประชุมฯ จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๔ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีวาระสําคัญ เช่น (๑) กระบวนการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (๒) การปิดตลาดการค้า
งาช้างภายในประเทศ (๓) การรายงานของคณะกรรมการด้านสัตว์ (Animals Committee : AC) ของอนุสัญญา CITES และ 
(๔) วาระท่ีเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธ์ุ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับท่าทีของท่ีประชุม CITES โดยลดค่านิยมของการบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ตลอดจนทําความเข้าใจกับผู้ผลิต เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในอนาคตถ้าหากท่ีประชุม CITES ได้มีข้อตกลงให้มีการปิดตลาดการค้างาช้างภายในประเทศ โดยจะทําให้ประเทศไทยสามารถ    
ให้ความร่วมมือกับ CITES ดําเนินการตามข้อตกลงได้อย่างราบรื่น ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุม CITES ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการได้โดยให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องการด้ือยาต้านจุลชีพ 

(Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องการด้ือยาต้านจุลชีพ 
(Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance) ซ่ึงเป็นเอกสาร
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการจัดการกับปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมระดับสูง
ของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ [United Nations General Assembly (UNGA) High-level Meeting on 
Antimicrobial Resistance] ในวันพุธท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ
เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
 
 
 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- 
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

 ๑. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๒ แผนงาน IMT-GT (Draft Joint Ministerial Statement 
of the Twenty Second Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) และรายงานของท่ีประชุม
ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งท่ี ๑๓ รายงานของโครงการในพ้ืนท่ีรัฐและจังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี IMT-GT รวมท้ังกระบวนการ
จัดทําแผนดําเนินงานระยะห้าปี ฉบับท่ี ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงจะเริ่มต้นใช้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตลอดจนกรอบวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์ IMT-GT ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการรับรอง ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สามารถดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก    
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําแผนงาน IMT-GT ของไทยร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๒ แผนงาน IMT-GT ในวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพังงา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง   รายงานสรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ห้วง 

๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) และการนําเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดําเนินงานฯ ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี 

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ห้วง ๖ เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยเจ้าหน้าท่ีของท้ัง ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และประเทศไทย ได้มาปฏิบัติงานในภารกิจแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัยฯ ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ําโขงปลอดภัย จังหวัด
เชียงใหม่ ครบทุกประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ อาทิ การประสานขอความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการดําเนินคดียาเสพติด การจับกุมยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ การประชุมหารือด้านการข่าวร่วมกันของท้ัง            
๖ ประเทศ การศึกษาดูงานและตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีชายแดน การสํารวจเส้นทางลักลอบลําเลียงยาเสพติด รวมท้ังการบรรยายสรุปและ
ให้ข้อมูลกับผู้ท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานและเย่ียมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ําโขงปลอดภัย เป็นต้น ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง   รายงานผลการเข้าร่วมประชุม The 4th Green Industry Conference ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม The 4th Green Industry Conference และศึกษาดูงาน           
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การเข้าร่วมประชุม The 4th Green Industry Conference ซ่ึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 
[the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)] เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐ
เกาหลีและเทศบาลเมืองอุลซานจัดการประชุมดังกล่าวข้ึน ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากประเทศต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงการอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเมือง เน้นด้านนวัตกรรมและการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานตามกรอบวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ๒๐๓๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าว
ปาฐกถาถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวท่ีถือเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลไทย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘

                ๒. การสนทนากับผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของ UNIDO โดย Mr.Li Yong ผู้อํานวยการ UNIDO ได้กล่าว
ขอบคุณประเทศไทยท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ UNIDO มาโดยตลอด และได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมงานครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อต้ัง UNIDO ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                ๓. การเย่ียมชมเขตเศรษฐกิจเสรีอินชอน [Incheon Free Economic Zone (IFEZ)] ซ่ึงก่อต้ังข้ึนด้วยเป้าหมาย     
ท่ีต้องการเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของเขตเศรษฐกิจของโลก มีเป้าหมาย ๓ ข้ันตอน ได้แก่ (๑) เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๒) เป็นการพัฒนาโครงการ เช่น การศึกษา สุขภาพ การพักผ่อน และการดึงดูดธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ และ (๓) ผลักดัน
โครงการให้เป็นหนึ่งในสามของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้สนทนากับผู้แทนบริษัท POSCO ท่ีเมืองโปฮัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อน พร้อมท้ังเย่ียมชมโรงงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง   ผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านท่องเที่ยวระหว่างท้ังสองประเทศ 
และได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อด้านการท่องเที่ยว [1st Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting 
on Tourism] ณ เมืองทาบริซ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อด้านการท่องเที่ยว ท่ีประชุมมีมติให้การรับรองปฏิญญาทาบริซ (Tabriz Declaration) 
โดยตกลงท่ีจะร่วมกันดําเนินการตามประเด็นสําคัญ อาทิ จัดต้ังคณะทํางานด้านการท่องเท่ียวเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จัดต้ังเครือข่ายการท่องเที่ยว “Joint Tourism Network” และยกระดับการท่องเที่ยวในภูมิภาค  
                ๒. การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับรองประธานาธิบดีและ
ประธานองค์กรการท่องเที่ยวหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมประจําอิหร่าน (Vice President and Head of Iran Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization) โดยฝ่ายอิหร่านมีข้อเสนอ อาทิ การขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างท้ังสองประเทศ การจัด Fam Trips (Familiarization Trips) โดยเชิญนักข่าวจากไทยเดินทางมาสํารวจเส้นทางการท่องเที่ยว   
ท่ีอิหร่าน และการขอให้ไทยดําเนินการลงนามในร่างบันทึกความตกลงด้านการท่องเท่ียว (MOU) สําหรับฝ่ายไทยมุ่งเน้นการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และในส่วนของ (MOU) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง   ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะได้ดําเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจํา      
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้ง IAEA ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นด้านเอกสิทธ์ิและ
ความคุ้มกันของ IAEA ต้องระบุยืนยันในหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยว่า ไทยจะสามารถให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่บุคคลท่ีมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับตามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของ IAEA เท่านั้น เพ่ือให้ฝ่ายไทยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องออกหรือ
แก้ไขพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับพันธกรณีในเรื่องนี้ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่าง ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๓ ร่างแถลงการณ์ร่วม

ด้านการศึกษาและร่างประเด็นการนําเสนอรายงานด้านการศึกษาของรัฐมนตรีศึกษาในแต่ละเขตเศรษฐกิจ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบ/รับรองร่างเอกสาร และประเด็นท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยจะนําเสนอต่อ
ท่ีประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งท่ี ๖ ระหว่างวันท่ี ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู จํานวน ๓ ฉบับ 
ได้แก่ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                    ๑.๑ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๗๓ 
                    ๑.๒ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมด้านการศึกษา 
                    ๑.๓ (ร่าง) ประเด็นการนําเสนอรายงานด้านการศึกษาของประเทศไทยต่อท่ีประชุม 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๗๓ 
และ (ร่าง) แถลงการณ์รว่มด้านการศึกษา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ในเรื่องนั้นได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ UNSC ท่ี ๒๒๐๖ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ท่ี ๒๒๗๑ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ท่ี ๒๒๘๐ (ค.ศ. ๒๐๑๖) 
และที่ ๒๒๙๐ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 

                 ๒. มอบหมายส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้กระทรวง       
การต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุสําหรับการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการขออนุมัติให้วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็น
วันหยุดราชการกรณีพิเศษในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายและการขอ

อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 
             ๑. การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี ๒ เป็นการประชุมระหว่างประเทศที่ผู้เข้าร่วมประชุม       
เป็นระดับรัฐมนตรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ โดยมิต้องดําเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แต่อย่างใด 
                ๒. กรณีกระทรวงการต่างประเทศ ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้กระทรวงการต่างประเทศขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ      
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุต่อไป 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๓ 

 

  การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม 

และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพ้ืนท่ีบึงบางซ่ือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบการดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพ้ืนท่ีบึงบางซ่ือ ซ่ึงเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีบึงบางซ่ือของ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท เอสซีจี) เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ในปัจจุบันท่ีประชาชนเข้ามาบุกรุกและสร้างเป็นท่ีพักอาศัยอย่างหนาแน่นในลักษณะชุมชนแออัด ทําให้สภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว
มีความเสื่อมโทรม ผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่สามารถขอทะเบียนราษฎร์และไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานของรัฐได้ รวมทั้งทางเข้า-ออกท่ีชุมชนใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้ขออนุญาตการใช้อย่างถูกต้องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นโครงการต้นแบบท่ีภาคธุรกิจ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายประชารัฐ โดยขอความร่วมมือจาก รฟท. ในการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือเป็นทางเข้า-ออก และพื้นท่ี
จอดรถของโครงการดังกล่าว และขอให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนให้การทํางานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประสานไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการดําเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
โดยจะต้องป้องกันมิให้เกิดปัญหาการบุกรุกในพ้ืนท่ี ข้อขัดแย้ง การร้องเรียน และการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม (สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบทางเข้า-ออก 
และสถานท่ีจอดรถของโครงการดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้พ้ืนท่ีของ รฟท. ตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล ตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการสลากการกุศล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. ลักษณะหน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน (๑) ส่วนราชการ และ (๒) มูลนิธิ องค์กรท่ีไม่แสวงหา
ผลกําไร 
                ๒. ลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (๑) เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขหรือลด
ความเหลื่อมล้ําด้านสังคม เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุ (๒) เป็นโครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ (๓) เป็นโครงการท่ีไม่มีการดําเนินงานซํ้าซ้อนกับโครงการท่ีเสนอขอรับเงินงบประมาณ
จากภาครัฐ ท้ังทางตรงและทางอ้อม และไม่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือดําเนินกิจกรรมส่งเสริมท่ัวไป 
และ (๔) เป็นโครงการท่ีไม่เคยได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลมาก่อน 
                ๓. กําหนดให้มีการพิมพ์สลากการกุศลไม่เกินจํานวน งวดละ ๑๑ ล้านฉบับคู่ 
                ๔. วงเงินท่ีจะให้การสนับสนุนโครงการต้องไม่เกินโครงการละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และการพิจารณาสนับสนุน
โครงการที่ขอออกสลากการกุศลในแต่ละคร้ังจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
                ๕. การพิจารณาออกสลากการกุศลในครั้งต่อไป จะดําเนินการภายหลังจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติครั้งก่อนแล้วเสร็จ 
                ๖. รายละเอียดของโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุน 
                ๗. ให้มีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 



                  สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

                   ๑. สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สําหรับใช้ในการดําเนินโครงการฯ แล้ว ได้แก่ (๑) จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด โดยให้ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ายให้แก่หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท้ังสิ้น ๑๔,๙๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) จัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กรมการปกครอง สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่ส่วนกลาง จังหวัด อําเภอ และหมู่บ้าน งบประมาณท้ังสิ้น 
๘๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมการปกครองได้โอนจัดสรรให้แก่จังหวัด อําเภอ และหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 

                   ๒. กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว อีกท้ัง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้เน้นยํ้าให้จังหวัดถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด 

                   ๓. ผลการดําเนินการของหมู่บ้าน ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (วันสิ้นสุดโครงการฯ) จํานวนหมู่บ้าน 
๗๔,๕๘๘ แห่ง จํานวนโครงการที่เสนอ ๘๕,๓๙๗ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๔,๙๐๑,๗๘๐,๕๖๔ บาท โครงการที่หมู่บ้านดําเนินการ
แล้วเสร็จ ๘๕,๓๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๔,๘๘๘,๕๕๖,๖๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑ 
                ๔. การประเมินผลการดําเนินการตามโครงการฯ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการ
ตามโครงการฯ เป็นอย่างมาก สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงใช้งบประมาณในการดําเนินการตามโครงการฯ ได้อย่างคุ้มค่า และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง    
ในการดําเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในคร้ังต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. ให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
                ๒. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จนถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภายในวงเงินเดิมจํานวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว และหากมีความจําเป็นต้องดําเนินการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติเพ่ิมเติม ก็ให้ใช้จ่ายจากเงินสะสมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไป 
                ๓. ให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้เร่งรัดการอนุมัติโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบกลางผ่านสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เพ่ือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณและดําเนินการโอนเงินงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังติดตามการดําเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีขยายเพ่ือให้
การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ไปดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ ห้วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙–๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และด้านสาธารณสุขและ    

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ห้วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มีสาระสําคัญ ได้แก่ (๑) แผนการปฏิรูป
ด้านการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม เช่น กํากับดูแลและสนับสนุนการท่องเท่ียวในแต่ละ Cluster ให้ม่ันคงและยั่งยืน จัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จัดทําแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นต้น 
และ (๒) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เช่น ปรับระบบการบริหาร
จัดการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้เป็นรูปแบบ Primary Care Cluster เพ่ิมแหล่งทุนเพ่ือการสร้างสุขภาพป้องกันโรคของประเทศ
เป็นร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แก้ไขปัญหาและพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย รวมท้ังเตรียมความพร้อม
สังคมและคนทุกวัยเพ่ือเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก

การปรับค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเม่ือวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบจาก   
การขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างข้ันตํ่า ๓๐๐ บาท เพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
และเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาแล้วในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรณีท่ี ๑ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีเคยได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ทันภายใน ๑๕๐ วัน โดยช่วยเหลือให้งดหรือลดค่าปรับ
ให้จํานวน ๑๕๐ วัน 
                    ๑.๒ กรณีท่ี ๒ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีมีสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีหน่วยงานได้ดําเนินการ 
จัดจ้างถึงข้ันตอนการเสนอราคาแล้วก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ถึง ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และได้ลงนามในสัญญาระหว่างวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ซ่ึงไม่อยู่ในช่วง
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือไว้) โดยช่วยเหลือให้งดหรือลดค่าปรับให้รวมเป็น
จํานวน ๓๐๐ วัน 
                    ๑.๓ กรณีท่ี ๓ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีมีสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีได้ลงนามในช่วงวันท่ี 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยช่วยเหลือให้งดหรือลดค่าปรับ 
ให้จํานวน ๑๕๐ วัน 
                    ๑.๔ กรณีท่ี ๔ เป็นการช่วยเหลือโดยเพิกถอนคําสั่งลงโทษเป็นผู้ท้ิงงานแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างซ่ึงไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
                ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐนําหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาทดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือขอความร่วมมือให้นําหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังกล่าวไปใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย โดยอนุโลม 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีบริการขยายตลาดการลงทุนไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ีไทยทําข้อเจรจาตกลง
การค้าเสรี โดยมอบหมายให้สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ 
กําหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานท้ังระดับบนและล่างให้มีประสิทธิภาพ ท้ังด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน พัฒนา
ศักยภาพความสามารถผู้ประกอบการให้เข้มแข้งข้ึน และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
และระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจก่อสร้างไทย ซ่ึงจะช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีสากล ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานประจําปีผลการดําเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําท่ีบ้าน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจําปีผลการดําเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําท่ีบ้าน ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



                  สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

                ๑. การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานในการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าตอบแทน 
และแนวทางส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน จํานวน ๓ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนางาน   
ท่ีรับไปทําท่ีบ้าน (๒) คณะอนุกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในงานท่ีรับไปทําท่ีบ้าน และ (๓) คณะทํางานด้านการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน 
                ๒. การพิจารณายกร่างประกาศ กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการฯ ตามอํานาจหน้าท่ีมาตรา ๒๘ (๒) 
จํานวน ๕ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกหรือรับ
หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ. .... (๒) ร่างกฎกระทรวงกําหนด
งานท่ีมีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซ่ึงมีอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี พ.ศ. .... (๓) ร่างกฎกระทรวงกําหนด
ลักษณะหรือประเภทของงานท่ีห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ. .... (๔) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพและค่าทําศพ พ.ศ. .... และ (๕) ร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําท่ีบ้าน เรื่อง การกําหนด
อัตราค่าตอบแทนในงานท่ีรับไปทําท่ีบ้าน พ.ศ. .... รวมท้ังเห็นชอบให้มีการสนับสนุนทุกมิติในการดําเนินงานของผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน
ท่ีสามารถทําได้ เช่น การขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการจัดจ้างส่งเสริมอาชีพผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน การจัดหา
พ้ืนท่ีให้ผู้รับงานไปทําท่ีบ้านจําหน่ายสินค้า และการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
                ๓. การให้สินเชื่อหรือเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้รับงานไปทําท่ีบ้านในลักษณะของกองทุนหมุนเวียน ซ่ึงเป็นการให้บริการ
ด้านกองทุนสําหรับให้กลุ่มผู้รับงานไปทําท่ีบ้านกู้ไปซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือใช้ขยายการผลิตเพ่ือสร้างอาชีพและสร้าง
รายได้ โดยผู้รับงานไปทําท่ีบ้านรวมกลุ่มในการขอกู้เงินภายในวงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยตํ่าร้อยละ ๓ ต่อปี 
ปัจจุบันมีกลุ่มผู้รับงานไปทําท่ีบ้านจดทะเบียน จํานวน ๕๙๓ กลุ่มจากท่ัวประเทศ มีสมาชิก จํานวน ๕,๑๙๐ คน มีกลุ่มสมาชิก    
ขอกู้เงิน จํานวน ๒๕๖ กลุ่ม เป็นเงิน ๒๑,๘๑๑,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างผ่อนชําระ จํานวน ๑๐๙ กลุ่ม ในกลุ่มงาน ๘ ประเภท 
เช่น งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานประดิษฐ์ เครื่องหนัง งานปัก ถัก ทอ งานอาหารและแปรรูปอาหาร เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือนําส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนําส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อนําส่งเข้ากองทุน
เพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
และให้เริ่มหักเงินในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นควรพิจารณาเพ่ิมมาตรการหรือกลไกให้ลูกจ้าง
เข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตทํางานและการประกันสุขภาพมากข้ึน และในการจัดส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรควรครอบคลุมคนต่างด้าวท้ังผู้ ท่ีมีการประกันสุขภาพและไม่มีหลักประกันสุขภาพท่ีนอนรักษาพยาบาล                
ในโรงพยาบาลนานเกิน ๑๘๐ วัน รวมท้ังคนต่างด้าวท่ีมีผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๓  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติได้เห็นชอบผลการจัดทํายุทธศาสตร์ฯ ซ่ึงวิเคราะห์
จากความเชื่อมโยงของแผน นโยบายยุทธศาสตร์ สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาและ
วัฒนธรรม (๒) พัฒนาหลักสูตรการสร้างจิตสํานึกถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม (๓) ขยายความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔

ทุกภาคส่วน (๔) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม และ (๕) ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้
และฐานข้อมูลกลางด้านภาษาและวัฒนธรรม และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้
และการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ สนับสนุนให้มีหน่วยงานกลางทดสอบภาษาเพื่อการปฏิบัติงาน
สําหรับแรงงานไทย ซ่ึงกําหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการด้วยนั้น โดยท่ีเรื่องดังกล่าวมิได้อยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศ แต่เป็นเรื่องของการดําเนินการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภายในประเทศ กระทรวง
แรงงานซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักอาจพิจารณาหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ตลอดจนภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  
 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม

ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 
 ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้ด้อยโอกาส     

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 
 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ

ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๔ 

 

  การศึกษาและเรียนรู้ 

  การทะนุบ ารุงศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



                   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                       (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้จัดต้ังสถาบันภูมิราชธรรม เป็น
สถาบันอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ และอยู่ในอุปถัมภ์ของสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ อาทิ กรณีการกู้ยืมเงิน ควรแก้ไขร่างมาตรา ๑๓ (๕) วรรคสอง โดยกําหนดกรอบวงเงิน 
ท่ีอยู่ในอํานาจรัฐมนตรีให้ชัดเจน กรณีการออกพันธบัตร ควรแก้ไขร่างมาตรา ๑๓ (๖) โดยกําหนดให้สถาบันออกพันธบัตรหรือตราสาร
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และกรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป ไม่จําเป็นต้อง
กําหนดถ้อยคําเพ่ิมเติมไว้ในร่างมาตรา ๑๔ วรรคสี่ รวมท้ังปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ในหมวด ๕ การบัญชีและการตรวจสอบ
ตามร่างมาตรา ๔๓ และร่างมาตรา ๔๔ สําหรับการจัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน หากกระทรวง 
ศึกษาธิการมีความประสงค์จะกําหนดให้กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนภายในท่ีต้ังข้ึนโดยใช้เงินรายได้ของสถาบัน ซ่ึงมิใช่กองทุนตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรบัญญัติไว้ให้ชัดเจนว่าเป็น
กองทุนภายในของสถาบัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา) ท่ีกําหนดให้การจัดต้ังมหาวิทยาลัยข้ึนใหม่
ให้ใช้แนวทางการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลําดับรอง และการเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสําคัญ) และให้
กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว     
เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) วางแผนแม่บท (Master Plan) อย่างเป็นระบบท้ังด้านบริหาร 
ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงินและด้านบุคลากร มีระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีระบบในการบริหารเป้าหมาย
การรับนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินและประเทศในภาพรวม นอกจากนี้ การจัดต้ังสถาบัน 
การศึกษาใหม่ ควรพิจารณาแนวทางการดําเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในลักษณะความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 
(Public Private Partnership : PPP) เพ่ือลดความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากร   
วัยเด็กและวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง และในขั้นการดําเนินการ ควรพิจารณาจัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานท้ังแผนการผลิต
บัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของประเทศในอนาคต แผนการใช้งบประมาณ แผนอัตรากําลัง และแผนการบริหาร
จัดการ เพ่ือความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินการ ไปพิจารณาดําเนนิการต่อไปด้วย 
 
 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    

การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 
 

 ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง

แรงงานที่มีทักษะ 
 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูทีม่ีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนบํุารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
 
 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๕ 

 

  การยกระดับคุณภาพบริการ 

 ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 
 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ระยะ 

๑๐ ปี  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๘) ระยะ ๑๐ ปี ซ่ึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพของโลกใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย   
ให้กระทรวงสาธารณสุขปรับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ส่วนงบประมาณในการดําเนินการ   
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการ   
ท่ีรับผิดชอบพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้กําหนดหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน และต้องมีการบูรณาการร่วมกันจากสัดส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
จากความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป  
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย    
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การคํานึงถึงมาตรการรองรับการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเพียงพอ การพิจารณากําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมให้ครอบคลุม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ ท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการพิจารณาให้
ความสําคัญกับการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติท่ีไม่เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
ของคนไทย โดยกําหนดเป็นโครงการสําคัญและให้มีการดาํเนินการต้ังแต่ในระยะแรก ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

                ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาบริการทางวิชาการและ
งานวิจัยทางการแพทย์ (Academic Hub) และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัด
การดําเนินโครงการสถาบันทางด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธ์ุรักษ์ระดับนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย

เสริมสร้างความเข็มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพ่ิมเติม [โครงการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพ : การพัฒนารูปแบบการจัดบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง (PCC)]   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปสําหรับ
ดําเนินโครงการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสุขภาพ : การพัฒนารูปแบบการจัดบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง 
(Primary Care Cluster : PCC) จํานวน ๓๕๖,๙๔๕,๖๐๐ บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน ๔ ชั้น      
ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ กําแพงเพชร ขอนแก่น เพชรบูรณ์ ตรัง เชียงใหม่ พิษณุโลก และน่าน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ขอให้ดําเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง มีการแข่งขันการประมูลอย่างเป็นธรรม        
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัตใิหม ่

และโรคอบัุติซํ้า 
 
 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา 
ได้รับอันเนื่องมาจากเข้าร่วมการแขง่ขันมหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ)  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินท่ีนักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬาได้รับจากการให้โดย
เสน่หา เพ่ือเป็นรางวัลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ 
ซ่ึงเป็นรายการกีฬาตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งระดับเกมส์การแข่งขันมหกรรมกีฬา
และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีจํานวนเกินกว่าท่ีได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๒ (๒๘) 
แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 
 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

และสาธารณสุข 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๖ 

 

 

 

  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ระยะ ๒๐ ปี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๙)   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ระยะ ๒๐ ปี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๙) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วยการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วยการผลักดันความเชื่อมโยงกับโลก และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วยการสร้าง
แรงยึดเหน่ียวในระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศ รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์ในระยะ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนา
ผู้ประกอบการแบบครบวงจร ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างบทบาท
ผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบูรณาการกับระบบการค้าโลก ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ ซ่ึงท่ีประชุมได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ 
ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีสิ้นสุดลงแล้ว ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย มาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตรการการเงินการคลังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการภาษี
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
                ๒. รับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัดการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ   
ผู้มีรายได้น้อย มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ิน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ มาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน มาตรการการเงินการคลังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้งและมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถภาคการเกษตรโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาตรการ   
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะท่ี ๒ 
โครงการบ้านประชารัฐ และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ 
                ๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว คือ 
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) มาบรรจุไว้ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้มีการรายงานความคืบหน้า 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทุกสามเดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการขยายระยะเวลาการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้สาํหรับโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะ ๓ เดือนแรก จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวมท้ังสิ้น ๑๑๐ รายการ วงเงินรวม ๓๘๕,๗๘๗,๑๗๒.๕๔ บาท ท้ังนี้ หากหน่วยงาน
ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จให้ใช้เงินจากแหล่งอ่ืนต่อไป และอนุมัติการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ท่ีเกินกรอบระยะเวลา



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให้สัตยาบันการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรกท่ีดําเนินการไปแล้ว ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๐ รายการ วงเงิน 
๒๘,๖๐๔,๕๐๒.๐๐ บาท และสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๗๓๓,๓๙๐.๐๐ บาท 
                    ๑.๒ อนุมัติการขอยกเลิกการดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก จํานวน ๒๔ รายการ 
วงเงินรวม ๓๐,๗๔๐,๗๖๒.๖๘ บาท 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดําเนินการดึงเงินเหลือจ่ายคืนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรง
หลังจากวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่คณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการดําเนินการและเบิกจ่ายตามข้อ ๑.๑ เพ่ือสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจะได้ดําเนินการปิดบัญชีแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป 
                    ๑.๔ เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การบริหารโครงการลงทุน
ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จากเดิม 
“เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และยุติการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหาร
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙” เป็น “เห็นชอบการปิดโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และยุติการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและ
บริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจ” 
                ๑.๕ อนุมัติการดําเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให้สัตยาบัน
การดําเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สําหรับโครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างระบบสูบน้ําและระบบส่งน้ํา MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ําตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ
กรมชลประทาน จํานวนท้ังสิ้น ๒.๑๗ ล้านบาท 
                   ๑.๖ อนุมัติการจัดสรรวงเงินสํารองจ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ รายการ วงเงิน 
๒,๓๕๕,๗๔๒.๐๐ บาท 
                ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และ
กระทรวงการคลังกํากับหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ดําเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
และเร่งรัดดําเนินการปิดโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจ โดยคณะรัฐมนตรีจะไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาดําเนินงานหรือการเบิกจ่ายเงิน
อีกต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบสาเหตุการเบิกจ่ายเงินเกินกรอบระยะเวลา
ตามมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ รวมท้ังเสนอแนวทางป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนอีก แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อไป 
  

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานตอ่นโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๖,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๗๖,๐๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๕๙ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
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                ๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงินงบประมาณ ๓๐๗,๙๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๕,๕๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๖๙.๙๙ 
                ๓. นโยบายสําคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วงเงินงบประมาณ ๑๔๙,๒๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๘,๕๒๕ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๘๖.๑๓ 
                ๔. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ท่ีไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) วงเงินงบประมาณ ๒๙๑,๓๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
๑๒๔,๑๐๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๒.๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ิมเติม ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนเร่งรัดดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ท้ังนี้ กรณีท่ีมีความจําเป็นไม่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในกําหนดดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือสํานักงบประมาณ
เพ่ือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณแล้วแต่กรณีตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง 
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการการดําเนินมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยท่ีได้ร่วมโครงการลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สําหรับงบประมาณในการดําเนินมาตรการฯ ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ใช้เงินทุนธนาคารดําเนินการจ่ายแก่เกษตรกรในเบื้องต้นไปก่อน โดยรัฐบาลจะชําระคืนเงินต้นและต้นทุนเงินแก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา 
FDR+1 โดยให้ ธ.ก.ส. จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อชดเชยผลการดําเนินงานดังกล่าว
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. เห็นชอบในหลักการการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. ท้ังนี้ ให้ ธ.ก.ส. รับภาระ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเอง โดยไม่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาล และให้ ธ.ก.ส. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙) ท่ีกําหนดให้ ธ.ก.ส. ใช้วงเงิน
ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของกําไร เพ่ือการจัดสรรโบนัสเฉพาะปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา
วิธีการคํานวณกําไรเพ่ือการจัดสรรโบนัส ประจําปีบัญชี ๒๕๕๙ ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจําของ ธ.ก.ส. รวมทั้งคํานวณการจ่าย 
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. จากกําไรสุทธิและผลประกอบการจริงของ ธ.ก.ส. ประจําปีบัญชี ๒๕๕๙ 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือต้องมีความชัดเจน การพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อ ธ.ก.ส. จากการดําเนินมาตรการฯ และการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกรณีฉุกเฉินจําเป็น 
(A-Cash) โดยคํานึงถึงการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมการก่อหนี้สินเกินตัว รวมท้ังการกําหนดให้ ธ.ก.ส. บันทึกธุรกรรมที่เกิดจาก
การดําเนินมาตรการในบัญชีธุรกรรมนโยบายภาครัฐ (Public Service Account : PSA) ซ่ึงจะทําให้รัฐบาลสามารถติดตามผลของ
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                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
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มาตรการได้อย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสต่อสาธารณชน นอกจากน้ี ควรมีการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือให้ได้เกษตรกรท่ีมีรายได้น้อยอย่างแท้จริง รวมท้ังพิจารณาสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย
ท่ีมีหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ธ.ก.ส. ได้รับโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือด้านหนี้สินทางการเกษตร
เช่นเดียวกับลูกค้า ธ.ก.ส. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                    ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ข้าวเป็นสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรการนําผ่านราชอาณาจักรสําหรับข้าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา และให้รับข้อสังเกตของสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นควรเพิ่มเติมบทอาศัยอํานาจโดยอ้างถึงมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีกําหนดรัฐมนตรีรักษาการท่ีมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                    ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทราบมาตรการดังกล่าวโดยท่ัวถึง โดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าท่ี            
ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการนําสินค้าข้าวผ่านราชอาณาจักร รวมทั้งผู้ประกอบการส่งออกและนําเข้า เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับ หมวด ๑ เรื่องคณะกรรมการ มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแต่งต้ัง ควรมีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกสายวิชาชีพ มาตรา ๑๑ อํานาจหน้าท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ควรรวมถึงการวางแผนเป้าหมายในการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว หมวด ๒ เรื่องมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มาตรา ๑๗ ควรระบุการกําหนดมาตรฐาน
สมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว และบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๔๔ ท่ีกําหนดให้ผู้ท่ีได้รับหนังสือรับรองก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการรับรองภายใน 
๑๒๐ วัน นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ควรมีข้ันตอนในการดําเนินการท่ีจะสามารถประกาศให้ผู้ท่ีได้รับการรับรองก่อนหน้า 
ได้รับทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือให้สามารถแจ้งรับการรับรองได้ทันกําหนดเวลา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า ข้ันตอนการฝึกอบรมมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ควรคํานึงถึงเรื่องความสะดวก
ในการเข้าถึงของผู้เข้ารับการพัฒนา เช่น เรื่องราคา แหล่งท่ีต้ังศูนย์ฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม ควบคู่ไปกับคุณภาพของหลักสูตร 
รวมถึงในหลักสูตรการฝึกอบรมควรมีเรื่องการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถ่ิน) 
รวมอยู่ด้วย และควรส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหา แนวทาง 
การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว เพ่ือให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องตามความต้องการของตลาด 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

เช่น ทักษะทางด้านภาษา ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมท้ังสร้างมาตรฐานการบริการท่ีเป็นสากล ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 
๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง        

ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเพ่ือผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรและดําเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์เรียนรู้เครือข่าย หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
ครบทุกอําเภอ จํานวน ๘๘๒ ศูนย์ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์ละ ๕ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน รวมศูนย์ละ ๒๕๐ คน 
ผลการดําเนินงานมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย รวมท้ังสิ้น ๒๒๐,๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                ๒. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ จํานวน ๒๒๐,๕๐๐ คน/ครัวเรือน จากการเข้ารับการอบรม ทําให้เกษตรกร  
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมมากข้ึน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
โดยทําการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสามารถลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนในช่วงฤดูแล้งได้ โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้เฉลี่ย ๒๘๓.๒๕ บาท/ไร่ 
และ ๕๕๒.๕๐ บาท/เดือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ย ๓๔๐.๒๖ บาท/เดือน และมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ๘๘๕.๘๘ บาท/เดือน/
ครัวเรือน 
                ๓. เกษตรกรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ และเห็นว่ารัฐบาลได้เห็นความสําคัญและให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนในช่วงวิกฤติภัยแล้งได้เป็นอย่างดี สง่ผลให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของภาครัฐมากย่ิงข้ึน 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๔ และการประชุมอื่นท่ีเก่ียวข้อง  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๓๔ (The 34th ASEAN 
Ministers on Energy Meeting : AMEM) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้) ครั้งท่ี ๑๓ [The 13th ASEAN+3 (China, Japan, and Korea) Ministers on Energy Meeting] ร่างแถลงการณ์ร่วม
ของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๑๐ (The 10th East Asia Summit Energy Ministers Meeting) 
และร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (ASEAN Ministers on Energy Meeting-
International Energy Agency Dialogue : AMEM-IEA Dialogue) ครั้งท่ี ๖ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน    
ในความร่วมมือด้านพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

ประเทศเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา) และทบวงการพลังงาน
ระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าวได้ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี ๓๔ 
และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงาน
ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 

และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และมาเลเซีย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย และมาเลเซีย (Memorandum of Understanding 
Between the Government of Lao People’s Democratic Republic, the Government of The Kingdom of Thailand 
and the Government of Malaysia on Power Integration Project) มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในระดับรัฐบาล
ในการดําเนินโครงการนําร่องเพื่อศึกษากรอบความร่วมมือการบูรณาการด้านพลังงานไฟฟ้า และเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ซ่ึงเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม) 
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การศึกษาอัตราค่าใช้ระบบเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า ควรประเมินมูลค่าผลกระทบทางอ้อม อาทิ การสูญเสียความสามารถในการรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศของระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบ
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  ทอ ๒๕   ๓๖๒๙๐/๕๙ 
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๘) เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมาตรการอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรี
สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีด้อยโอกาสตามนโยบายของรัฐ และรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่      
(๑) แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) (๒) การทบทวน
นโยบายการนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และ (๓) ปรับปรุง
เพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีมูลค่าเพ่ิมจากมาตรการอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีด้อยโอกาส
ตามนโยบายของรัฐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
ท่ีเห็นว่า อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดค่าตอบแทนใดไม่ให้รวมเป็นมูลค่า



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

ของฐานภาษีได้ตามมาตรา ๗๙(๔) แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร    
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคณะรัฐมนตรีก็สามารถมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีตามประมวล
รัษฎากรเพ่ือบรรเทาภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายได้ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ อาทิ การพิจารณาหักลดรายได้นําส่งคลังให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายโดยเร็ว และการส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ควรให้ความสําคัญกับ
ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนในพื้นท่ี และให้โอกาสแก่ชุมชนในพ้ืนท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตแหล่งเชื้อเพลิงและ
การผลิตพลังงานให้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อนเป็นลําดับแรก รวมท้ังควรพิจารณาความคุ้มค่าและความจําเป็นในการวางแผน
พัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (base power plants) ท่ีต้องทําหน้าท่ีรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน      
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วย ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 
       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพ่ือการดําเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียง สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

ภูเก็ต ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ [เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖ งบประมาณประจําปี ๒๕๕๒ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๗ และงบประมาณประจําปี ๒๕๕๓ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒) 
ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)] โดยให้เพ่ิมกรอบวงเงินลงทุนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต จากจํานวน 
๕,๗๙๑.๑๒๒ ล้านบาท เป็นจํานวน ๘,๘๖๑.๐๑๗ ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ๓,๐๖๙.๘๙๕ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านเสียงสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท่ีเห็นควรให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
เร่งดําเนินการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดดําเนินการตามมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย รวมท้ังดําเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการชดเชยดังกล่าวให้ชัดเจน และให้กระทรวง 
คมนาคมกํากับดูแล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ให้พิจารณาลําดับความเร่งด่วนตามความเดือดร้อนของประชาชน
ในแต่ละบริเวณท่ีได้รับผลกระทบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้เกิดความมั่นใจ เพ่ือช่วยลดความขัดแย้ง
และการต่อต้านในการดําเนินโครงการในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรเวลาเข้า-ออก (Slot) ของอากาศยานในแต่ละ
ท่าอากาศยานภายในประเทศให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและผู้ประกอบการทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ในท่าอากาศยานหลักท่ีมีความต้องการเท่ียวบินจํานวนมาก เช่น ท่าอากาศยานภูเก็ต เพ่ือให้ท่าอากาศยานภายในประเทศสามารถ
ให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มศักยภาพและสอดรับกับอุตสาหกรรมการบินท่ีขยายตัวข้ึน      
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 
๑๗๐.๐๐ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕.๑๐ ล้านบาท เพ่ือ
ดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓-ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
ของกรมทางหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓-ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต้ังแต่กิโลเมตร ๐+๐๐๐-กิโลเมตร ๓+๔๐๐ 
ระยะทาง ๓.๔๐๐ กิโลเมตร ในวงเงิน ๒๒๕,๑๐๔,๗๙๕ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลือ จํานวน ๑๙๕,๑๐๔,๗๙๕ บาท 
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงจะต้องดําเนินการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และให้กรมทางหลวงดําเนินการตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ และต่อรองราคาจนถึงท่ีสุด และหากมีงบประมาณเหลือจ่าย ขอให้นําส่งคืน
สํานักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรตรวจสอบการดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๓-ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง ว่าเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เอกสารท้ายประกาศ ๓ ลําดับท่ี ๒๐ ซ่ึงหากต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ และเร่งดําเนินการประกวดราคาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง ขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สํานักงาน

เขตคลองสาน-ประชาธิปก) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานี
รถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สํานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการรองรับการเดินทางจากการพัฒนา
พ้ืนท่ีฝั่งธนบุรี และส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเชื่อมต่อระบบการเดินทางกับโครงการระบบขนส่งมวลชน 
๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) รถไฟฟ้า BTS สายสีส้มและส่วนต่อขยาย (๒) รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) และ (๓) รถไฟฟ้า
สายสีแดง (หัวลําโพง-บางบอน-มหาชัย) โดยให้กรุงเทพมหานครนําโครงการฯ เสนอให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจรพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฯ เพ่ือจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะท่ี ๒ ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐท่ีเห็นควรให้กรุงเทพมหานครเร่งรัด
ดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และให้ประสานกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฯ เพ่ือจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะท่ี ๒ ตามมติ คจร. โดยให้กระทรวงคมนาคมพิจารณากําหนดแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดรองและการปฏิรูปเส้นทางระบบรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครควบคู่กับการจัดทําแผนแม่บทดังกล่าว 
นอกจากนี้ ให้กรุงเทพมหานครศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการลงทุนระหว่างรัฐดําเนินการเองหรือการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุน โดยกรณีท่ีให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการฯ ให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด รวมท้ังพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและการใช้ระบบต๋ัวร่วมเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประชาชน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

                ๓. ให้กรุงเทพมหานครดําเนินการออกแบบในรายละเอียดของโครงการฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ รูปแบบการลงทุน ท้ังนี้ หากมีความจําเป็น 
ต้องยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ [เรื่อง พ้ืนท่ีท่ีควรกําหนดให้ระบบขนส่งมวลชน 
(รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดิน] ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สนามบินศุลกากรหนองคาย)   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และ

ด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรหนองคาย) มีสาระสําคัญเป็นการเปลี่ยนที่ทําการด่านศุลกากรหนองคาย    
ไปตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ) ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมกับกําหนดทางอนุมัติและด่านศุลกากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สนามบินศุลกากรเลย) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และ
ด่านศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สนามบินศุลกากรเลย) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเพิ่มเติมให้สนามบินเลย จังหวัดเลย เป็น
สนามบินศุลกากร เพ่ือให้เป็นท่ีสําหรับนําของเข้าหรือส่งของออก หรือสําหรับส่งของออกซ่ึงของท่ีขอคืนอากรขาเข้า หรือของที่มี
ทัณฑ์บนทุกประเภท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้ อปท. นําเงินสะสมมาใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมในท้องถ่ิน ประกอบด้วย ๒ มาตรการ 
ได้แก่ มาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและ อปท. (Matching Fund) และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผ่านการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ                 
                ๒. สําหรับงบประมาณที่ใช้ดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงิน
สะสมของ อปท. เป็นลําดับแรกตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี และให้ อปท. พิจารณาแผนความต้องการ/ความจําเป็นเร่งด่วน 
ความพร้อมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจนของ อปท. จํานวน ๗,๘๕๑ แห่งก่อน โดยรายการดังกล่าว
จะต้องไม่มีความซํ้าซ้อนกับโครงการ/รายการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่ได้
เสนอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ความสําคัญกับหลักการกระจายงบประมาณอย่างแท้จริง 
และหากแผนความต้องการของ อปท. มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการตามมาตรการฯ เกินกว่าเงินสะสม 
ของ อปท. ท่ีมีอยู่ และไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการ 
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นให้ อปท. ในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามประเภทและขนาดของ อปท. ภายใน
กรอบวงเงินไม่เกิน ๙,๘๙๗.๕๐ ล้านบาท ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว และมีบัญชาเพ่ิมเติม “หลักการใช้งบประมาณของ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

อปท. ก่อน ไม่พอของบกลาง จัดทําแผนงานให้ละเอียด ข้ันต้น สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ๙,๘๙๗.๕๐ ล้านบาท 
(Matching Fund)” 
              ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเห็นควรให้ อปท. ท่ีมี  
เงินสะสมไม่เพียงพอสามารถใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมาสมทบได้ และให้ อปท. จัดทําโครงการ
และเสนอขอความเห็นชอบโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ และรีบก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๓ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สําหรับกรณีข้อเสนอท่ีจะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้
สิทธิประโยชน์หรือสิ่งจูงใจให้ อปท. นําเงินสะสมมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นั้น ควรหารือหน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้องและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญ
กับการกําหนดเงื่อนไข/วิธีการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังคํานึงถึง อปท. ขนาดเล็ก
ท่ีอาจจะไม่มีเงินสะสมเพียงพอท่ีจะร่วมทุน เพ่ือให้เกิดความทั่วถึงในการดําเนินโครงการ และเห็นควรให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาและ
อนุมัติโครงการ เพ่ือให้ อปท. สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและดําเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
               ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
หารือร่วมกันเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินมาตรการฯ ให้ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ และประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง ก่อนดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเป็น จํานวน ๘๑๒.๕๑๐๘ ล้านบาท  เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-
สระบุรี- นครราชสีมา ของกรมทางหลวง  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ

เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๘๑๒.๕๑๐๘ ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ของกรมทางหลวง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ เรื่อง นโยบายการเดินรถโดยสารประจําทางในเขต

กรุงเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จํานวน ๔ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ (เรื่อง นโยบายการเดินรถโดยสารประจําทาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตประกอบการ 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการท้ายร่างพระราชบัญญัติและการระงับการใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการเป็นการ
ชั่วคราว) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๓. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ) รวม ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๔. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมรับร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ให้ได้ข้อยุติ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
โครงสร้างภายในของกรมการขนส่งทางบก ก็ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
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(เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ) และให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่า เม่ือได้
ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว หากกรมการขนส่งทางบกได้รับอนุมัติกรอบโครงสร้างหรือกรอบอัตรากําลังใหม่ และไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
รองรับไว้ ก็เห็นควรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเพ่ือดําเนินการดังกล่าวก่อนเป็นอันดับแรก 
หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ไปดําเนินการด้วย 
                ๖. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกเร่งพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่อ 
ใบอนญุาตประกอบการขนส่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนพิจารณาแนวทางการลดผลกระทบจากการปฏิรูประบบรถโดยสารสาธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดจากการยกเลิกสัญญา
ระหว่าง ขสมก. กับรถเอกชนร่วมบริการ เพ่ือให้กรมการขนส่งทางบกสามารถออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ และให้ ขสมก. 
เร่งพิจารณาทบทวนแผนปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการของ ขสมก. เสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกร่วมกัน
พิจารณากําหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงกลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการดําเนินงาน
ขาดทุนของผู้ให้บริการที่เป็นธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๗. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งรัดการดําเนินการเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ และปรับปรุงมาตรการการชําระค่าปรับโดยให้มีข้อมูลเชื่อมโยงกับการต่อทะเบียนรถยนต์ประจําปี ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นสําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ระยะที่ ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และร่างสัญญาเงินกู้ 
                    ๑.๒ เห็นชอบในการระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทตามร่างสัญญาเงินกู้และ General Terms 
and Conditions for Japanese ODA Loans ฉบับเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๗ ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลไทยจาก JICA สําหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ระยะท่ี ๓ วงเงิน ๑๖๖,๘๖๐ ล้านเยน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกล่าวข้างต้น และอนุมัติให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง 
ท่ีจะได้ตกลงกับ รฟท. ต่อไป และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนท่ีรัฐบาลรับภาระให้แก่ 
รฟท. เพ่ือชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงสําหรับเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                    ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม    
ในนามรัฐบาลไทยในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
และลงนามในสัญญาเงินกู้กับ JICA 
                    ๑.๕ มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําคํารับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion) สําหรับ
สัญญาเงินกู้ดังกล่าวในโอกาสแรกภายหลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ รฟท. 
ดําเนินการควบคุมจัดทําระบบบัญชีเงินกู้ในส่วนท่ีรัฐบาล และ รฟท. รับภาระแยกออกจากกันให้ชัดเจน เพ่ือให้ทราบภาระต้นเงินกู้ 
ค่าดอกเบี้ย และภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบ และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบการลงทุนและ   
การเดินรถโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต และช่วงบางซ่ือ-ตลิ่งชัน ท่ีมีความเหมาะสม และในกรณีท่ีกระทรวง 
คมนาคมพิจารณาแล้วยืนยันว่า รฟท. จําเป็นต้องเป็นผู้ลงทุนและเดินรถโครงการดังกล่าว เห็นควรให้ รฟท. เร่งจัดทําแผนธุรกิจ 
แผนบริหารจัดการหนี้สิน และแผนการปรับโครงสร้างองค์กร รวมท้ังแนวทางการจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพ่ือสร้างความม่ันใจว่า รฟท. จะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันทีท่ีดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
ในกรอบวงเงิน ๒๙,๔๔๙.๓๑ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗) ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สํานักงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพ่ือให้การดําเนินโครงการของ รฟท. มีประสิทธิภาพและสามารถ
สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ในระดับท่ีเสนอ เช่น การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและบริหารจัดการเดินรถร่วมกับ รฟท. 
การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ การพัฒนาท่ีดิน
ท่ีไม่ใช้ในการเดินรถตามแนวทางเขตรถไฟ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการรถไฟ ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการลงทุน
ต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-modal) ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. สําหรับแนวทางการรับภาระการลงทุน ให้ดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ 
โดยค่าเวนคืนท่ีดินและค่าดําเนินการประกวดราคา (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ รฟท. และในส่วนของคา่ก่อสร้างและค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ให้กระทรวง 
การคลังจัดหาเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อแก่ รฟท. โดยเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย    
พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายชําระหนี้ดังกล่าวให้แก่ รฟท. 
 
       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 
       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือนําไปชําระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพ่ือนําไปชําระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๓๑๙.๖๙๐ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ รวมท้ังพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข 
และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้ ขสมก. เร่งรัดดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ และให้กระทรวงคมนาคมกํากับ ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด โดยหากมีปัญหา
อุปสรรคท่ีอาจทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนให้รายงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
โดยเร่งด่วนต่อไป รวมท้ังให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตรวจสอบและกํากับให้ ขสมก. จัดทํากรอบวงเงินตามความจําเป็นและ
ความเหมาะสมท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างเคร่งครัดด้วย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินดําเนินการ ๑,๕๒๐,๕๔๑ 
ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ๕๘๐,๙๘๐ ล้านบาท สําหรับโครงการท่ียังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และการลงทุน



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

ท่ีใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดําเนินการได้เม่ือได้รับอนุมัติตาม
ข้ันตอนแล้ว ท้ังนี้ กําหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และการอนุมัติลงทุนเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
                    ๑.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องท่ีการเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระสําคัญ
และกรอบวงเงินโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว โดยกรณีการปรับลดเป้าหมายการลงทุนต้องเป็นเหตุจากปัจจัยภายนอก   
ท่ีรัฐวิสาหกิจไม่สามารถบริหารจัดการได้เท่านั้น 
                    ๑.๔ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการลงทุนปี ๒๕๖๐ ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบภายในทุกวันท่ี ๕ ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ระดับกระทรวง และระดับองค์กรไปพิจารณาดําเนินการ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะและความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
                    ๑.๕ รับทราบประมาณการงบทําการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่ีคาดว่าจะมีกําไรสุทธิ ประมาณ ๑๐๗,๗๒๒ 
ล้านบาท และรับทราบประมาณการแนวโน้มการดําเนินงานช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ของรัฐวิสาหกิจในเบื้องต้นท่ีคาดว่าจะมีการลงทุน
เฉลี่ยประมาณปีละ ๗๒๐,๓๑๓ ล้านบาท และผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๐๒,๗๑๑ ล้านบาท 
                ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณที่เห็นควรให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้มากกว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมท้ังให้
กระทรวงเจ้าสังกัด และรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีสอดคล้องกับวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานให้กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบ ตลอดจนให้จัดทําแผน
เร่งรัดการเบิกจ่ายในโครงการตามแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับความเห็นชอบแล้วให้มีการกอ่หนี้โดยเร็ว สําหรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ให้เลื่อนการลงทุนให้เร็วข้ึน (Front Load) ท้ังนี้ ให้เน้นการเบิกจ่ายในไตรมาสท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ ให้เร็วข้ึน นอกจากนี้ 
ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดท่ีกํากับดูแล และคณะกรรมการของแต่ละรัฐวิสาหกิจให้ความสําคัญ
ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย์เพ่ือรับโอนหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดต้ัง “บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด (Islamic 
Bank Asset Management Ltd. : IAM)” มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกระทรวงการคลังถือหุ้นท้ังหมดใน IAM อยู่ภายใต้สังกัด
ของกระทรวงการคลัง และให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานกํากับดูแล IAM โดยให้ IAM ทําหน้าท่ี
แก้ไขปัญหาเฉพาะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) โดยรับโอนหนี้ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Financing : NPF)     
ในส่วนลูกค้าท่ีไม่ใช่มุสลิม รวมถึงหลักประกันของสินทรัพย์จาก ธอท. และนําไปบริหารหรือจําหน่ายเท่านั้น ตลอดจนดําเนินการ
ฟ้องร้องดําเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
จัดต้ัง IAM การกําหนดการโอนลูกหนี้ และกําหนดคํานิยามหรือคุณสมบัติของลูกหนี้ด้อยคุณภาพท่ีจะโอนไปยัง IAM ให้ชัดเจน    
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ และเร่งรัดจัดต้ัง IAM โดยเร็ว โดยดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ด้วย 
                ๓. ยกเว้นให้ IAM ไม่ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจท่ัวไป
เท่าท่ีจําเป็นสําหรับการจัดต้ัง IAM โดยให้ IAM จัดให้มีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรเอง เว้นแต่ในเรื่อง (๑) ระเบียบเรื่อง
การก่อหนี้ของประเทศ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และ (๓) การให้มีผู้แทนกระทรวง 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

การคลังซ่ึงเป็นข้าราชการประจําร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลัง โดย IAM เสนอกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของ IAM ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง โดย IAM จัดทําแนวทางในการบริหารจัดการสินทรัพย์ แนวทางการกํากับดูแล ตัวชี้วัด   
ผลการดําเนินงาน แหล่งเงินทุนท่ีจะใช้สําหรับการดําเนินการของ IAM และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจทราบทุกเดือน เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานของ IAM ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 
 
       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๐๑๕ ของโครงการจัดการ

ระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ ในอ่าวเบงกอล 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Programme) ปี ๒๐๑๕ ของโครงการจัดการ
ระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem) และกิจกรรมหรือการดําเนินงานต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนภายใต้โปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวก่อนการลงนาม มีสาระสําคัญเป็นการระบุถึงแผนปฏิบัติการในหลาย
แนวทาง เพ่ือจัดการปัญหาในเรื่องการทําประมง ความสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเด็น
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ซ่ึงนําไปสู่ความม่ันคงทางอาหาร และขจัดความยากจนให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี 

                ๒. เห็นชอบให้อธิบดีกรมประมง และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง หรือผู้แทนที่อธิบดีฯ ได้มอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามในโปรแกรมปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้

ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๓ (เรื่อง แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด) อาทิ การจัดทําแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศ การกําหนด
หลักเกณฑ์การกําหนดเขตพื้นท่ีน้ําจืดใหม่ การกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาเพ่ิมผู้แทนของส่วนราชการ  
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการจัดทํากรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ ท้ังนี้ ในระหว่างการจัดทําแผนแม่บทการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําของประเทศ และออกกฎกระทรวงกําหนดให้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําโดยใช้ความเค็มในพ้ืนท่ีน้ําจืดเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีต้องมีการควบคุม ควรมีการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืด โดยใช้คําสั่งจังหวัดระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืดไปพลางก่อน รวมท้ัง
พิจารณาดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีเกี่ยวข้องตามความจําเป็น 
นอกจากน้ี ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการรองรับและมาตรการเยียวยา     
ผู้ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําไว้เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ ตลอดจนนําผลการติดตาม
ประเมินผลการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืดมาประกอบการจัดทําแผนแม่บทฯ และร่วมมือกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการกําหนดมาตรการฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืดด้วย ภายหลังจากมีข้อมูลทางวิชาการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในพ้ืนท่ีน้ําจืดท่ีชัดเจนแล้ว ไปพิจารณาดําเนินการ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจัดทําแผนแม่บท      
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศให้แล้วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามกรอบระยะ 
เวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบ        
ทุก ๖ เดือน 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก   
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
                ๕. ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยเร่งรัด      
การกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดเขตพ้ืนท่ีน้ําจืดใหม่ และกําหนดเขตพ้ืนท่ีประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ตามมาตรา ๗๗ 
ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน โดยให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติรายงาน
ผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๖. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการหารือเกี่ยวกับความชัดเจนของกฎกระทรวงกําหนดกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าสอดคล้องกับมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ     
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือไม่ และรายงานแนวทางการยกเลิกคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๖/๒๕๕๓ เรื่อง 
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
หลักเกณฑ์ในการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม กําหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา กําหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามแผน กําหนดรูปแบบของสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญา และออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญากํากับดูแลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามกลไกท่ีกฎหมาย
กําหนด รวมท้ังเตรียมความพร้อมล่วงหน้าท้ังด้านบุคลากร การทําความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายอย่างชัดเจน และอุปกรณ์
ในการดําเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องถึงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลการทําการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ อย่างท่ัวถึง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติฯ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) ซ่ึงกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวมทั้งสิ้น ๑๓ หน่วยงาน จัดต้ัง
ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs เพ่ือทําหน้าท่ีให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีประสบปัญหาทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการฟ้ืนฟูธุรกิจ (Turn Around) 
ให้สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และมีหน่วยงานเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการทั่วประเทศประมาณ ๓,๘๐๐ แห่ง โดย
ได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือ SMEs อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สําหรับข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ วันท่ี ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้ขอรับบริการที่ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs จํานวน ๗๒๗ ราย ๑,๓๗๐ เรื่อง ซ่ึงขณะนี้ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ได้ให้ 
บริการเบื้องต้นและส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นหน่วยงานเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 
       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม

ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอดําเนินงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ิมเติม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                ๒. รับทราบการดําเนินโครงการภายใต้กรอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ิมเติม จํานวน ๕ โครงการ 
วงเงินรวม ๓๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย (๑) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Incubation network) (๒) โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ (๓) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information & Communication Technology : ICT) สู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy : DE) (๔) โครงการ
สํารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (Media and Information Literacy) และ (๕) โครงการ
ยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะท่ี ๒) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการฯ โดยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน    
ในทุกข้ันตอน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดเป็นสําคัญ โดยให้ขอทําความตกลงในรายละเอียดการดําเนิน
โครงการกับสํานักงบประมาณกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีกันไว้เบิก
เหลื่อมปี รวมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน โดยเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ รวมถึงจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสต่อไปด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งรัดดําเนินโครงการท่ีอยู่ระหว่างการจัดทํา
ข้อกําหนดขอบเขตของงานและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนนําโครงการฯ ไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสอดคล้อง
และครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างมีเอกภาพและให้เกิดความย่ังยืนต่อไป ไปประกอบการ
พิจารณาดําเนนิการด้วย 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  ผลการดําเนินการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                ๒. รับทราบผลการดําเนินการแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยกิจกรรมการขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนิน
โครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกข้ันตอน 
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดเป็นสําคัญ สําหรับกรณีท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีความจําเป็น   
ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันนั้น ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณกับสํานักงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ และให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งประสานกับ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเร่งจัดทํารายละเอียดของ
โครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังในด้านพ้ืนท่ีดําเนินการ ความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ วงเงินลงทุน การบริหารจัดการและ
การดูแลบํารุงรักษา และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป               
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๗ 

 

 

 

 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-กัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา ฉบับลงนามวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
สิทธิความจุความถ่ี สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ ใบพิกัดเส้นทางบิน การทําการบินโดยใช้ชื่อเท่ียวบินร่วมกัน อากาศยานเช่า 
เท่ียวบินเช่าเหมาลํา และการมีผลใช้บังคับ 

 ๑.๒ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย-กัมพูชา 
 ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก

ความเข้าใจฉบับลงนามวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
 ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ    
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมท้ัง
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
    
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-ภูฏาน 
ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน และมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ
ตามผลการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
           ๑. ด้านการค้าและการลงทุน ได้แก่ การขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยและภูฏาน และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในไทย การส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูฏาน การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Road Show ของภูฏาน 
(การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ในการนําเข้าของภูฏาน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับกรมอุตสาหกรรมของภูฏาน 
           ๒. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาแพ็คเกจการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “2 Kingdoms 1 Destination” 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการโรงแรม 
           ๓. ความร่วมมือด้านการเกษตร ได้แก่ การขยายความร่วมมือด้านการเกษตรเก่ียวกับการดูแลผลิตภัณฑ์หลังเก็บเกี่ยว 
การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถงึการทดสอบและพัฒนาห้องแลป เป็นต้น 
           ๔. ความร่วมมือด้านการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
หัตถกรรม/หัตถศิลป์ (สิ่งทอ ไม้ โลหะ) การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์     
           ๕. การรักษาพยาบาล/การรับบริการด้านสุขภาพในไทย ได้แก่ พิจารณาความเป็นไปได้ในการลดค่าบริการการรักษา
ให้กับคนไข้ชาวภูฏาน (โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน) 
           ๖. ประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ ผลักดันการเจรจา FTA ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ให้มีข้อสรุปโดยเร็ว 
  



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียน 
 

        ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๘๙   
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเสนอ รวมท้ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีเอกชน
ย่ืนความประสงค์จํานวน ๓๙ โครงการ วงเงินรวม ๗,๒๐๐.๕๒ ล้านบาท รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พ้ืนท่ี 
และการอนุญาตให้แรงงานสัญชาติกัมพูชาและเมียนมาสามารถเข้ามาทํางานในลักษณะ ไป-กลับ หรือตามฤดูกาลได้ 

   ๒. เห็นชอบโครงการและมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) โครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในท่ีราชพัสดุ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (พ้ืนท่ีบริเวณชุมชนไม้รูด) (๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบขอบพ้ืนท่ี
โครงการดา่นศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และ (๔) โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร 



 

 

 นโยบายที่ 
  ๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
      
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 
 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 
  
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๙ 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง 

สมดุลระหว่างการอนุรักษ ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ    
ทางธรรมชาติ และการข้ึนทะเบียนแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย  การดําเนินการของคณะผู้แทนไทยในการหารือร่วมกับกรรมการ
มรดกโลก ศูนย์มรดกโลก องค์กรท่ีปรึกษา และรัฐภาคี และข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๐ ท่ีเกี่ยวข้องกับไทย 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ท่ีขอให้ไทยยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโครงการ
ขยายทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ นั้น จะส่งผลให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงไม่สามารถ
ดําเนินการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวได้อีก ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 
 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙   
             เรื่อง  ขอความเห็นชอบส่งคืนพ้ืนท่ีสวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ ๙๐๐ ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพ่ือนําพ้ืนท่ีเข้าสู่กระบวนการจัดท่ีดินทํากิน

ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งคืนพ้ืนท่ีสวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ แปลงปลูกปี ๒๕๒๖ เนื้อท่ี 
๑๐๐ ไร่ และแปลงปลูกปี ๒๕๒๒ เนื้อท่ี ๘๐๐ ไร่ รวมเนื้อท่ี ๙๐๐ ไร่ ให้กรมป่าไม้เพ่ือนําพ้ืนท่ีดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการจัดท่ีดิน
ทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ ท่ีเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทําความเข้าใจต่อประชาชนท่ีมี
ความขัดแย้งในการดําเนินการของภาครัฐในช่วงท่ีผ่านมาให้ชัดเจนเก่ียวกับนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาของคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ และดาํเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกําหนด รวมท้ังการจัดท่ีดิน
ทํากินให้ชุมชนดังกล่าวจะต้องไม่มีความซํ้าซ้อนและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ
อย่างแท้จริงเป็นสําคัญ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย ในส่วนค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังท่ีกรมป่าไม้ได้รับ
มอบพ้ืนท่ีดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาท่ีดินทํากิน ได้เสนอต้ังงบประมาณ  จํานวน ๕๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท หากไม่เพียงพอ   
ให้เสนอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามขั้นตอนต่อไป 

   ๓. สําหรับการนําพ้ืนท่ีสวนป่าสมเด็จเพ่ือนําไปจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติต่อไป และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องด้วย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบดําเนินการโดย

กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง 
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

                ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น วงเงิน ๑,๓๐๐.๓๐๕๑ ล้านบาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเงิน ๑๕๗.๙๔๒๓ ล้านบาท และกองทัพบก เป็นเงิน 
๑,๑๔๒.๓๖๒๘ ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบตามผลการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง  แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบท้ัง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๐) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

 ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํา
และใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมให้พิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตลอดจนพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ และเพ่ิมบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของภาคส่วนอ่ืน เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในแผนปฏิบัติการฯ ตามหลักการประชารัฐ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและการแก้ไขปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ มีสาระสําคัญเป็นการดําเนินการเพื่อให้สถานพยาบาลมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

รวมท้ังพัฒนาให้มีระบบสนับสนุน บุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถรองรับการดําเนินงานได้ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย 
เกี่ยวกับการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียควรคํานึงถึงอัตราการเกิดของปริมาณน้ําเสียให้ครอบคลุมทุกแหล่งกําเนิด
ภายในโรงพยาบาล การออกแบบรายละเอียดก่อสร้างควรพิจารณาระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบท่อแยก และโรงพยาบาลควรพิจารณา
นําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล หากมีการปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
ควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําให้ได้มาตรฐานน้ําท้ิงอย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามมิให้
มีการปล่อยน้ําเสียหรือกรณีชํารุดรั่วไหลออกสู่ภายนอกอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณโดยรอบ ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเสนอโครงการท่ีต้อง
ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) และปรับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ด้วย 
 
 
 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๐ 

 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 

 ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

 มิชอบในภาครัฐ 

 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
            ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีรถตรวจรางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายใต้ให้เพียงพอและให้ประสาน
ความร่วมมือในการดําเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
รวมท้ังภาคประชาชน เพ่ือให้สามารถให้บริการผู้โดยสารและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
             ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กํากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการท่ีมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้าง ข้ันตอน หรือวิธีปฏิบัติราชการให้ดําเนินการได้โดยคํานึงถึง   
การทํางานแบบบูรณาการด้วย ท้ังนี้ หากเป็นการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการในภารกิจการให้บริการประชาชนให้เร่งดําเนินการ    
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ เดือน ส่วนการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการให้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้มีความพร้อม
ดําเนินการได้ทันทีเม่ือการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ 
                ๒. ตามที่ได้มีการจัดต้ังศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๒๖/
๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) เห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกส่วนราชการ นั้น ขณะนี้ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยการดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวกําหนดให้มี ศอตช. และ ศปท. เป็นกลไกในการประสานงานและตรวจสอบ 
ดังนั้น จึงให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ ศอตช. และ ศปท. เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ 
รวมท้ังให้ทุกส่วนราชการกํากับดูแลบุคลากรในสังกัดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอํานวยความสะดวก       
แก่ประชาชนให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่ให้มีการแสวงประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาการรวมชุดสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือป้องกันการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาท่ีกําหนด 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดําเนินการปรับปรุงตู้โดยสารรถไฟชั้นสามให้มีความปลอดภัย 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังปรับปรุงความสะอาดของตู้รถไฟทุกขบวน ห้องน้ําภายในรถไฟและในสถานีให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่ม บริเวณหน้าวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๙ และให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือ รวมทั้งพิจารณาแก้ไข 
ปรับปรุง กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินเรือในน่านน้ําไทยให้มีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการกํากับดูแล
ผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรืออย่างเคร่งครัด การปรับปรุงบทลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการพิจารณา     
การออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรืออย่างเข้มงวด ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกทุกภาคส่วนท้ังผู้ประกอบการ         
ผู้ควบคุมเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

               ๒. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหา
การจราจรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดกรณีการเกิดอุบัติเหตุ การใช้ถนนของรถจักรยานยนต์และรถสาธารณะ การกําหนดมาตรการ     
ท่ีเข้มงวดในการชําระค่าปรับก่อนการขอต่อใบอนุญาตขับข่ีและการชําระภาษีประจําปี รวมท้ังการสร้างจิตสํานึกเรื่องการรักษาวินัย
จราจรแก่ผู้ใช้รถและประชาชนท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง 
                ๓. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําน่าน     
และยม) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
รวมท้ังประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ํา ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําท่ีรัฐบาล    
ได้ให้ความสําคัญ โดยระบุพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะเกิดน้ําท่วม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และพื้นท่ีราชการ และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเม่ือเกิดน้ําท่วม นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดําเนินการตาม    
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 
                ๔. โดยที่ในขณะนี้ปริมาณนํ้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปริมาณน้อยโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในเข่ือนลําตะคอง จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา     
ในพ้ืนท่ีดังกล่าว ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการทําการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ีในช่วงระยะเวลาต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) ของทุกส่วนราชการ 
รวมท้ังให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายในด้าน
ต่าง ๆ ของรัฐบาล ท้ังนี้ ให้ศึกษาแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวจากประเทศท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานผลการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างวันท่ี ๕-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด 
“ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ิมช่องทาง
การตลาดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงส่งเสริม   
ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร อีกท้ังเพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่ายให้สาธารณชนได้รับรู้โดยทั่วกัน 
                ๒. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย (๑) การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ (๒) กิจกรรมภาคบันเทิงและกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย และ (๓) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยคนในชาติในการจัดการขยะอย่างย่ังยืน โดยมีผู้เข้าชมและซ้ือสินค้า 
๖๖,๖๘๙ คน ยอดจําหน่ายสินค้า ๒๔,๖๒๕,๗๐๐ บาทและผู้ประกอบการท่ีจําหน่ายสินค้า ๓๘๗ บูธ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี         

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ท้ัง ๒๐ กระทรวง 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔

 ๑. การประชาสัมพันธ์ในเดือนท่ีผ่านมา (กรกฎาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การรณรงค์ออกเสียงประชามติและการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรการให้
ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนช่วงฤดูฝน การจัดงานสานศิลป์ถ่ินอาเซียน/การแข่งขัน
เรือใบนานาชาติ/การแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก การขับเคลื่อนระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) การแก้ไขปัญหา IUU และการปรับอันดับไทยในรายงานการค้า
มนุษย์ของสหรัฐอเมริกา การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกผืนป่า
และมาตรการจัดระเบียบสังคมและปรับภูมิทัศน์ การพัฒนาพื้นท่ีโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ความร่วมมือ
การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจรผ่าน Call center 1212 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านรังสี 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับแรงงานไทย การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานของรัฐบาลผ่านชุดคําพูด 
(Theme Message) และ Inforgraphics ให้กับประชาชน และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 
 ๒. การประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (กันยายน ๒๕๕๙) ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     
และการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ    
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา การดําเนินการภายหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านการออกเสียงประชามติ มาตรการ
แก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (IUU) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง  
ความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระเบียบ
และกฎหมายเกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออกสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES ความคืบหน้าการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ของ ขสมก. 
ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสภาผู้บริหารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Telecom World 2016) โครงการร่วม
บริจาคหนังสือ เนื่องในวันปิยมหาราช การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารจัดการเรื่องการระบายข้าว การจัดทํา Application 
ทะเบียนนักจิตวิทยา สําหรับให้ประชาชนสืบค้นข้อมูล และการดําเนินการตาม Road Map ๓ ระยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  แนวทางการดําเนินงานเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand  Integrity  Review) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินงานเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand  Integrity  Review) 
ซ่ึงรวมถึงแนวทางความร่วมมือท่ีจะดําเนินการต่อไปในส่วนของการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (Memorandum of 
Understanding : MOU) อย่างเป็นทางการร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD) ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามกรอบการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริต
ของประเทศไทย ใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) การประมวลภาพรวมและการบูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริต 
(๒) วัฒนธรรมการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตภาครัฐของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ (๓) การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ จะดําเนินการเพื่อเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญจาก OECD มาวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางการสร้างเสริมความซ่ือสัตย์สุจริตของภาครัฐ และแปลงไปสู่การปฏิบัติระดับประเทศในรูปแบบบทความ
ทางวิชาการต่อไป ตามที่สํานกังาน ก.พ.ร. เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๒/๒๕๕๙  เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก

ตรวจสอบเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ี   

ของรัฐท่ีอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๗ สั่ง ณ วันท่ี ๒ กันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาด

การรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ และการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการตํารวจ  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๓  สั่ง ณ วันท่ี ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ สั่ง ณ วันท่ี ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการเก่ียวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอํานาจ 

ศาลทหาร 
     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับ      
คดีบางประเภทที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ในการดูแลของรัฐและการดําเนินการต่อผู้ต้องรับผิด 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดําเนนิการต่อผู้ต้องรับผิด สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และคําสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของ
คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สั่ง ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม สั่ง ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา โดยกระทรวงคมนาคมได้เสนอแผนบูรณาการ
มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา แบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) สํารวจจัดทําแผนท่ีฐานข้อมูล
สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําแม่น้ําท่ัวประเทศ (๒) การแก้ไขสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําท่ีไม่ได้รับอนุญาต (๓) การป้องกันการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ํา
ลําแม่น้ําโดยผิดกฎหมาย (๔) การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และ (๕) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ซ่ึงการดําเนินงานตาม



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖

แผนงานนี้จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กระทรวงคมนาคม 
โดยกรมเจ้าท่าจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยติดตามการดําเนินงานและความคืบหน้าต่อไปเป็นระยะ ๆ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติดําเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้ภายใน

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒ รายการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดําเนินการและการลงนามในสัญญา รายการงบประมาณรายจ่าย 
งบลงทุน จํานวน ๒ รายการ ประกอบด้วย (๑) รายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) รายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม ขนาดกําลังส่ง ๕ กิโลวัตต์ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐท่ีเห็นควรวางแผนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ทดแทนระบบเดิมท่ีล้าสมัยให้สอดคล้องกับมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน

อาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) และการปฏิรูปการบริหารงานสอบสวนและการให้บริการ
ประชาชนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ          
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) และการปฏิรูปการบริหารงานสอบสวนและการให้บริการ
ประชาชนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของ กขร. แล้วรายงานความคืบหน้าให้ กขร. ทราบ ได้แก่ 
                    ๒.๑ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) 
ให้กระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาแนวทางมาตรการในการสนับสนุนช่วยเหลือให้เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจ รวมถึงเตรียมความพร้อม
ในเรื่องการขออนุญาต และให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดย กขร. จะได้ติดตาม
ความคืบหน้าการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
                    ๒.๒ เรื่อง การปฏิรูปการบริหารงานสอบสวนและการให้บริการประชาชนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ หรือ ระบบ CRMES (Criminal Record Information Management Enterprise System) 
ควรจะได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องด้วย และจะต้องสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความทันสมัย 
ถูกต้องตลอดเวลา โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติประสานงานกับกระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือ
ในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป ท้ังนี้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรมเชื่อมโยงแผนปฏิรูป
กิจการตํารวจให้มีความสอดคล้องกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน รวมถึงให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับไปพิจารณาเรื่อง
ล่ามภาษาเพื่อแก้ไขการขาดแคลนล่ามและที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วย 
                ๓. ให้หน่วยงานสรุปความคืบหน้าการดําเนินการตามห้วงระยะเวลาให้ชัดเจน เพ่ือจะได้สร้างการรับรู้ การบูรณาการ
ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  แนวทางการนําท่ีดินท่ีได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติท้ัง ๓ ข้อ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

 ๑. เห็นชอบแนวทางการนําท่ีดินท่ีได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และให้ส่วนราชการถือเป็นแนวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการนําท่ีดินท่ีได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ๒. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐท่ีประสงค์จะนําท่ีดินท่ีได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์
ตรวจสอบท่ีดินในเบื้องต้นตามแนวทางความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือเสนอแผนงานหรือโครงการให้
คณะกรรมการระดับชาติซ่ึงนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งต้ังตามมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือพิจารณาแผนงานหรือโครงการของแต่ละหน่วยงาน และมอบหมายให้กระทรวงการคลังดําเนินการเสนอเรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังกล่าว 
  ๓. อนุมัติหลักการในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณายกร่างกฎหมายตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ) เป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง รายการท่ีไม่ได้นําเข้าจัดทําพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ และไม่สามารถลงนามได้ทันภายใน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙ (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....) เป็นการเฉพาะราย โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาการลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้ภายหลังวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔ รายการ 
ได้แก่ (๑) รายการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ๑ ลํา (๒) รายการโครงการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและระบบเครือข่ายสารสนเทศ
และการสื่อสารหลักอาคารใหม่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บางเขน ๑ ระบบ (๓) รายการครุภัณฑ์สําหรับห้องประชุม ๑ ชุด 
และ (๔) รายการลิฟท์โดยสาร ๒ ตัว วงเงินรวมท้ังสิ้น ๔๖,๓๒๙,๑๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการลงนามจัดซ้ือจัดจ้างและดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการลงนามจัดจ้าง รายการลักษณะงบลงทุนในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินรายการท่ีไม่ได้ปรากฏ

ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑ รายการ คือ รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านควน 
หมู่ ๑ ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาว ๒๐๐ เมตร ซ่ึงเป็นรายการท่ีได้ผู้รับจ้างแล้วและสามารถดําเนินการ
ได้ทันที เป็นเงิน ๑๐,๙๕๒,๐๐๐ บาท โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกํากับดูแลและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ทันตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง ผลการประชุมเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กับ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันพุธท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลการประชุมเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงท่ีประชุมฯ เห็นชอบในหลักการ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้วยโมเดล “ร้อยเอ็ด ๔.๑๐๑” ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิ (๒) การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายของนักท่องเท่ียว (๓) การเชื่อมโยงเครือข่าย



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘

การคมนาคมขนส่ง เพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพ้ืนท่ีน่าสนใจทางการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และ (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งซํ้าซากในพ้ืนท่ีอําเภอจังหาร ทุ่งเขาหลวง 
และเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้
หน่วยงาน   ท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการตามผลการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของ  
สํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรกก่อน โดยหากไม่เพียงพอและมีความจําเป็นเร่งด่วนในการขออนุมัติงบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทาง    
การเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี สําหรับการดําเนินโครงการในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรฐัมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานระดับกระทรวงนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๕       

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมท้ังส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ให้คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้ทราบ 

 ๑.๓ เห็นชอบให้หน่วยงานระดับกระทรวงนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔) ไปใช้ประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ท้ังนี้ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ  

 ๑.๔ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ การกําหนดประเด็นการ
ประชาสัมพันธ์ และเร่งรัดการดําเนินงานโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตลอดจนเร่งรัดการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนให้เพ่ิมข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 
และให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณในประเด็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์     
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง การเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบบัญชีเรื่องท่ีจะต้องดําเนินการ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ในการเตรียมการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกอบด้วย บัญชีการดําเนินงาน กรอบระยะเวลา และหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กํากับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการตามบัญชี
ดังกล่าวให้เรียบร้อยและทันเวลาตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กําหนด 
 ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประสานฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินการตามบัญชีดังกล่าว และให้รายงานผล    
การดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีประเด็นสําคัญ ได้แก่ 
(๑) ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๒) การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ (๓) วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ (๕) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ     
ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ ในข้ันตอนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
 ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ อาทิ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมความพร้อมของ แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ให้เหมาะสม มีความครอบคลุมครบถ้วน
ในเชิงบูรณาการท่ียึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และคํานึงถึงกรอบระยะเวลาในการตรากฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีร่างรัฐธรรมนูญฯ กําหนดไว้ รวมท้ังการให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ การมีภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และสังคม 
ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน การให้ความสําคัญกับความม่ันคงเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกมิติและถือเป็นเร่ืองของทุกคน ทุกกลุ่ม      
ทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพ ในอันท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านความม่ันคง และการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในรูปแบบของประชารัฐ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ

กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นสําหรับโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคาร    
ท่ีได้รับผลกระทบของกองทัพบก 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๒๗๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารของกองทัพบก ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกและอาคารกรมสวัสดิการทหารบก จํานวน 
๒๗๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก จํานวน ๙๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๗๑ (71st Session of the United Nations General Assembly : UNGA 71) ณ สหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน ท้ังนี้ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง 
มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ในการพิจารณาข้อเสนอ

การขอใช้อํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ต่อคณะรัฐมนตรี 

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ในการพิจารณา
ข้อเสนอการขอใช้อํานาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของ   
ส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีส่วนราชการ จํานวน ๙ หน่วยงาน เสนอขอใช้อํานาจตามความในมาตรา ๔๔ จํานวน ๑๓ เรื่อง แบ่งออกเป็น       
๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ข้อเสนอการขอใช้อํานาจตามมาตรา ๔๔ ท่ีนํามาจัดทําเป็นคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน     
๕ เรื่อง และส่วนท่ี ๒ ข้อเสนอการขอใช้อํานาจตามมาตรา ๔๔ ท่ีเห็นควรให้ดําเนินการตามมาตรการทางการบริหารหรือเสนอ       
เป็นกฎหมายตามข้ันตอนปกติ จํานวน ๘ เรื่อง ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง บันทึกสรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยงาน กรณีขบวนการทํารถยนต์จดประกอบ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกสรุปผลการประชุมเพ่ือติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยงาน กรณีขบวนการ
ทํารถยนต์จดประกอบ ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ซ่ีงกรมศุลกากร
แจ้งว่า ในข้ันตอนท่ีกําหนดให้กรมศุลกากรส่งข้อมูลท่ีได้รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ตรวจสอบหมายเลข
เครื่องยนต์และตัวถังจากผู้ผลิต (ระยะเวลา ๓ เดือน) โดยตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยจะสามารถร้องขอข้อมูลรถยนต์
เฉพาะรถยนต์ท่ีตนเป็นตัวแทนจําหน่ายเท่านั้น ไม่สามารถร้องขอข้อมูลรถยนต์คันอ่ืน ๆ รวมถึงกรมศุลกากรไม่มีอํานาจในการเรียก
เอกสารจากต่างประเทศ จึงขอปรับแก้ข้ันตอนและกรอบการติดตามเร่งรัดคดีรถยนต์จดประกอบใหม่ โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ และเม่ือกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ส่งข้อมูลการตรวจสอบให้กรมศุลกากร
จัดเก็บอากรตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลา และอนุมัติให้ความเห็นชอบการลงนามจัดซ้ือจัดจ้างรายการงบลงทุนที่ไม่สามารถลงนาม

ได้ทันภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างรายการในลักษณะงบลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา 
๑๑ แห่ง ท่ีไม่สามารถลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้ทันภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๒๙๔,๒๔๙,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงยังไม่ลงนาม 
                    ๑.๒ เห็นชอบการลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างรายการในลักษณะงบลงทุน จํานวน ๑๕ รายการ วงเงิน 
๘๔,๙๐๒,๖๐๐ บาท ของสถาบันอุดมศึกษา ๓ แห่ง ท่ีได้ลงนามในสัญญาแล้วเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการกํากับดูแลส่วนราชการในสังกัดให้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรายการงบลงทุน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้วันท่ี ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag 
Day) และเริ่มในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมท้ังกําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติ
ในวันดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรําลึกถึงการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี ๖) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี) เสนอ 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เรื่อง การจัดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เช่าท่ีราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟบางพระ ต่อไปเม่ือครบกําหนดสัญญาร่วมทุนกับเอกชน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ (เรื่อง การโอนหุ้นบริษัท บางพระกอล์ฟ 
อินเตอร์แนชชั่นแนล จํากัด ให้กระทรวงการคลัง) โดยให้ยกเลิกเฉพาะท่ีอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารจัดการ
สนามกอล์ฟบางพระต่อไป เม่ือครบกําหนดสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เจแปน กอล์ฟ โปรโมชั่นอินส์ หรือ J.G.P.J ตามท่ีกระทรวง 
การคลังเสนอ ท้ังนี้ ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโอนบรรดาทรัพย์สินอาคารและรายการสิ่งปลูกสร้างท้ังหมด ซ่ึงปลูกสร้าง     
บนท่ีราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟบางพระในระหว่างสัญญาร่วมทุนและเป็นกรรมสิทธ์ิของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข
สัญญาร่วมทุน ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังนับถัดจากวันท่ีสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง และให้กระทรวงการคลังดําเนินการ   
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสนามกอล์ฟบางพระตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่าง
เคร่งครัด และในการดําเนินการดังกล่าว ให้กระทรวงการคลังกําหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยว รวมท้ัง
การสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมให้แก่นักกีฬาสมัครเล่นและเยาวชนเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการคัดเลือกเอกชนเพ่ือร่วมลงทุนด้วย ตามความเห็น
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                ๒. เห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในระหว่างดําเนินการหาเอกชนร่วมทุนในกิจการสนามกอล์ฟดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนกับบริษัท 
J.G.P.I โดยให้กระทรวงการคลังทําความตกลงกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารจัดการสนาม
กอล์ฟบางพระและการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์สูงสดุของทางราชการและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ขอความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินตามโครงการบริหาร

จัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่าก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ ของกองทัพบก ระยะท่ี ๑ วงเงิน ๙๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๖๐ วัน และอนุมัติการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ ของกองทัพบก    
ระยะท่ี ๑ วงเงิน ๑๗,๕๑๖,๓๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้สํานักงานปลัด    
สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๘) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (คร้ังท่ี ๑๘) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลงานสะสมท่ีทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๑ 
 ๒. การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ไม่มีการส่งมอบพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม ส่งมอบแล้ว ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
 ๓. ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การส่งมอบพ้ืนท่ีท่ีเหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ พ้ืนท่ีบ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร พ้ืนท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ พ้ืนท่ีชุมชนบ้านพักองค์การทอ
ผ้า และพื้นท่ีโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 ๔. คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ได้มีหนังสือแจ้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดําเนินการ    
(๑) แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเร่งรัดการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีผู้รับจ้างขอสงวนสิทธ์ิอันเนื่องมาจาก
ความล่าช้าในการขนย้ายดินขุด จากงานก่อสร้างชั้นใต้ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (๒) กํากับดูแลการดําเนินงานของผู้รับซ้ือซากอาคาร
ให้อยู่ในกรอบเวลาท่ีกําหนดเพ่ือจะได้ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีเหลือให้กับผู้รับจ้างหลัก (บริษัท ซิโน-ไทยฯ) โดยเร็วต่อไป และ      
(๓) เร่งรัดการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โดยเร็วเพ่ือไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธ์ิในการขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ออกไปอีก 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง สรุปบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนที่เก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี (สถานภาพ คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม ข้อพึงปฏิบัติ ข้อพึงละเว้น และหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าท่ี) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง 
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                ๒. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                    ๒.๑ ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ โดยขอ
อนุมัติหลักการให้จําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และจดทะเบียนใน ตลท. และ
กระทรวงการคลังถือตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                          ๒.๑.๑ หลักทรัพย์ท่ีได้จากการยึดทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ีได้มาโดยนิติเหตุ 
                          ๒.๑.๒ หลักทรัพย์ท่ีได้รับโอนมาจากส่วนราชการอ่ืนเนื่องจากหมดความจําเป็นตามนโยบายของภาครัฐ 
                          ๒.๑.๓ หลักทรัพย์ท่ีภาครัฐไม่มีความจําเป็นในการถือครอง ได้แก่ หลักทรัพย์ท่ีภาครัฐไม่มีความจําเป็นต้อง
ถือไว้เพ่ือการพัฒนาประเทศ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีเอกชนสามารถดําเนินการได้ดีอยู่แล้ว 
                    ๒.๒ ในการจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ ๒.๑ เห็นสมควรมอบอํานาจให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการ
จําหน่าย ราคาท่ีจะจําหน่าย สัดส่วนการถือครอง และดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจําหน่ายหลักทรัพย์ในทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ และนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการซ้ือหุ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซ้ือ
หุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพ่ือนําเงินท่ีได้ไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ ตามแผนของกระทรวงการคลังต่อไป 
ท้ังนี้ การขออนุมัติในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามข้อ ๖ ข้อ ๘/๑ และข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่าย
หุ้นและซ้ือหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรจัดทํารายงานรายรับจากการจําหน่าย
หลักทรัพย์ของรัฐท่ีได้ดําเนินการในแต่ละปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ในการดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจะต้องเป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและไม่เอ้ือประโยชน์ 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียรายใดรายหนึ่ง 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี     

เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินใช้เงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้เร่งดําเนินการบรรจุข้าราชการในอัตราท่ีได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
(เรื่อง การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

                ๒. ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. 
และสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐท่ีเห็นควรพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงานในการบริหารจัดการภายใน (Back Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหากมีความจําเป็น 
ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนอาจพิจารณาใช้พนักงานราชการ หรือลูกจ้างทดแทนได้ รวมท้ังเห็นควรพิจารณาภาระงานและจํานวน
อัตราลูกจ้างชั่วคราวท่ีจะจ้างให้เท่าท่ีจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่เป็นภาระงบประมาณในงบรายจ่ายประจําด้านอ่ืน และกําหนด
มาตรการเพ่ือมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นการบรรจุเป็นข้าราชการโดยใช้เงินงบประมาณ
ในภายหลัง นอกจากนี้ เห็นควรเร่งดําเนินการบรรจุข้าราชการในอัตราท่ีได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการนําเงินนอกงบประมาณ    
มาใช้จ้างลูกจ้างชั่วคราวไปพลางก่อนเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. .... 
             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.     

ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติร่างกฎ ก.พ. รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ  
เป็นการกําหนดเพิ่มเติมให้ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง 
                    ๑.๒ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดเพิ่มเติมให้ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ๑๔,๕๐๐ บาท และตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
๒๑,๐๐๐ บาท 
                ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดําเนินการ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีต่อๆ ไป ให้เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

 ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 
  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๑ 

 

 

 การปรับปรุงกฎหมาย 

 และกระบวนการยุติธรรม 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพัก

ใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร และการจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบเครื่องจักร ของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีประสงค์จะเป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง
ชัดเจน 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเคร่ืองจักร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
เครื่องจักร และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร ของผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักร เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนสามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ดําเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรเอกชนและการขอรับ
บริการการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร โดยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการขอรับบริการการตรวจสอบ ท้ังกรณี
ตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีและโดยผู้ตรวจสอบเอกชน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ขอรับบริการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ     
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม ๒ ฉบับ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การควบคุม และการดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับเฮมพ์ (Hemp) เป็นการเฉพาะ อันเป็นการรองรับการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ 
(Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีสูงในอนาคต และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลการปลูก การจําหน่าย การมีไว้ใน
ครอบครอง และแปรสภาพเฮมพ์ (Hemp) ให้มีความเข้มงวดรัดกุมและป้องกันการนําไปใช้ในทางท่ีผิด 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง      
ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

อนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเห็นควรพิจารณากําหนดอายุ  
ในการเก็บเกี่ยวเฮมพ์ (Hemp) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบิทอล (Tetrahydro cannabinol, 
THC) ซ่ึงเป็นสารเสพติดในปริมาณท่ีตํ่ากว่ากัญชา และปริมาณสาร THC จะข้ึนกับระยะเวลาเก็บเกี่ยว ถ้าเก็บในระยะออกดอกจะมี
ปริมาณเกินร้อยละ ๑ ตามที่กําหนด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมและกํากับดูแลเฮมพ์ 
(Hemp) ให้เข้มงวดและรัดกุมและสอดคล้องกับนโยบายการควบคุมยาเสพติดต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี

ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ 
การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง) ของกระทรวงยุติธรรม ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีใช้บังคับอยู่
บางประการ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุด 
อาทิ เห็นควรพิจารณาโดยรอบคอบในการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจควบคุมหรือจับกุมตัวบุคคล เนื่องจากกรณีดังกล่าว
เป็นเรื่องของการบังคับคดีทางแพ่ง การบัญญัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ควรดําเนินการ
โดยรอบคอบและควรมีการตรวจสอบโดยศาล เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธิบุคคลภายนอกเกินสมควร การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตามใบอนุญาตประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทานหรือสิทธิอย่างอ่ืน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีจะกระทบต่ออํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานผู้อนุญาต
หรือให้สัมปทานด้วย มิใช่เป็นกรณีท่ีเป็นสิทธิของลูกหนี้เพียงลําพัง ไปพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง 

หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กําหนดหลักเกณฑ์การตั้งทนายความให้แก่จําเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง กําหนดกรณีท่ีศาลอาจพิจารณาและสืบพยาน
ลับหลังจําเลยได้ กําหนดให้จําเลยซ่ึงศาลพิพากษาลงโทษจําคุกและไม่รอการลงโทษ หรือลงโทษท่ีหนักกว่า และไม่ได้ถูกคุมขัง     
ในการอุทธรณ์จําเลยต้องมาแสดงตนต่อศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์ และกําหนดให้นําหลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ดังกล่าวมาบังคับใช้แก่
การย่ืนฎีกาด้วย ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้สํานักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับความซํ้าซ้อนในประเด็นการกําหนดหลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์ฎีกาท่ีกําหนดให้จําเลยท่ีมิได้ถูกคุมขังต้องแสดงตนในขณะยื่น
อุทธรณ์หรือฎีกาตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ท่ีนายมหรรรพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคลในกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นท่ีมีบทบัญญัติลักษณะเดียวกัน 
โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบร่างกฎหมายซ่ึงขณะนี้อยู่ใน
ชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรืออยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
รับทราบและเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีหลักการในลักษณะเดียวกันในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รวมท้ังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายทราบ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีดูแลกฎหมายท้ัง ๘๐ ฉบับ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตลอดจนการนําบทบัญญัติมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา    
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ และข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ 
ข้อ ๕๙ และข้อ ๗๑ ไปพิจารณา และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศสําหรับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงเป็นกฎหมายอนุวัติการความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กรร่วมไทย-
มาเลเซีย ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นประเด็นทางนโยบายท่ีอาจพิจารณาให้กระทรวง
พลังงานทาบทามฝ่ายมาเลเซียเพ่ือเจรจาหารือบทบัญญัติของความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซีย ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ว่าครอบคลุมถึงความรับผิดทางอาญาของ 
ผู้แทนด้วยหรือไม่ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษี 
มูลค่าเพ่ิมท่ีจะครบระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จากเดิมร้อยละ ๑๐ โดยให้ยังคงจัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ ๖.๓ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดเก็บในอัตรา
ร้อยละ ๙ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งรัดการขยายฐานภาษีและพิจารณาการปรับโครงสร้างภาษีท่ีดําเนินการไปแล้วกับการปรับประเภทภาษีส่วนท่ียังต้องดําเนนิการตอ่ไป
ให้มีความสอดคล้องกันในการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการสร้างความเป็นธรรม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมของบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง     



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมย่ิงข้ึน อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ 
และเพ่ือให้มีหลักประกันว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจ      
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ทราบโดยท่ัวกัน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ   
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเพ่ิมเติมมากข้ึน เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่าง
ถูกต้องตามแนวทางท่ีกฎหมายกําหนด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรรมเพื่อรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
และรับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซ่ึงมีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ 
รวมถึงจดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีประเทศไทยได้มีข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนท่ีดินที่เป็น     

ถ่ินกําเนิดของสมุนไพร หรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียน
ท่ีดินท่ีเป็นถ่ินกําเนิดของสมุนไพร หรือท่ีจะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนท่ีดินท่ีเป็นถ่ินกําเนิดสมุนไพรหรือท่ีจะใช้ปลูกสมุนไพร 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเห็นควรกําหนดนิยาม “ท่ีดิน” ให้ชัดเจนว่า ท่ีดินเอกชนต้องเป็นท่ีดินกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย สําหรับท่ีดินของรัฐต้องเป็นท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และตัดข้อความใน ข้อ ๙ (๕) 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินจะต้องเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ... ออก เนื่องจากเป็นข้อความเดียวกันกับข้อ ๙ (๔) นอกจากนี้ ข้อ ๖ 
การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ดินท่ีมีผู้อ่ืนย่ืนคําขอเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ   
นายทะเบียนในการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังข้อ ๙ ผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน มีหน้าท่ีปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข... ข้อความในข้อ (๔) และข้อ (๕) ซํ้ากัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า 
ในข้อ ๔(๒) ของร่างกฎกระทรวงฯ ท่ีระบุให้การย่ืนหลักฐานเพ่ือขอข้ึนทะเบียนจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือระบุ
ข้อมูลพ้ืนฐานของสมุนไพร รวมถึงชื่อและชนิดของสมุนไพรที่เกิดตามธรรมชาติ ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินการร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการท่ีชัดเจนและการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในข้ันตอนการขอขึ้นทะเบียนท่ีดินสําหรับการปลูกสมุนไพรให้แก่ผู้ครอบครองท่ีดิน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวม ๖ ฉบับ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแลมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบกิจการ ผู้ดําเนินการ 
ผู้ให้บริการ และมาตรฐานของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ อันเป็นการกํากับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เป็นการเฉพาะให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านสถานท่ี ความปลอดภัยและการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมือง 
ข้อกําหนดการใช้พ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการด้านพลังงาน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ กระบวนการแจ้งสิทธิและข้อมูล       
ให้ผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีวางผังรับทราบเป็นการล่วงหน้า การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องประกอบด้วย
การจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองอย่างน้อยหนึ่งครั้ง รวมท้ังการจัดทําผังเมืองจะต้องมีความสมดุลระหว่าง
ด้านการพัฒนาและการควบคุมการใช้พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลําดับรอง และการเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสําคัญ) และให้
กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว        
เพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการควบคุม
การวางผังเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด รวมท้ังคํานึงถึงปริมาณนํ้าต้นทุนท่ีมีอยู่เดิม และประสานกับกรมชลประทาน
เรื่องปริมาณความต้องการใช้น้ําท่ีคาดว่าจะใช้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี   
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินพร้อมท้ังสัญลักษณ์สีแสดงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือความสะดวกชัดเจนในการตรวจสอบ นอกจากนี้ 
ควรกําหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินต้องเป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงพลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ] มีสาระสําคัญ
เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ 
ท่ีมียาเสพติดให้โทษเกินปริมาณท่ีกําหนดให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือจําหน่าย เพ่ือให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงได้ นอกจากน้ีได้แก้ไขอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการผลิต นําเข้า 
หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
 ๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ) ท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในกําหนดเวลา พร้อมแจ้งข้อสังเกต
ดังกล่าว ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี ..)    
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควร   
มีกลไกการกํากับตรวจสอบโดยอาจเพิ่มเงื่อนไขการอนุญาตในกฎกระทรวงดังกล่าว และขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการกํากับดูแลและแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เพ่ือประโยชน์แห่งการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอย่างบูรณาการไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ท่ีเห็นควรเป็นตัวกลางสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการทําสัญญาและการขอใบอนุญาตเข้าไปทําการประมงในรัฐชายฝั่งอ่ืน รวมทั้ง
ขยายความร่วมมือทางการประมงระหว่างรัฐบาลของประเทศไทยกับรัฐชายฝั่งอ่ืนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในการออกใบอนุญาต
ภายใต้กฎกระทรวงฉบับนี้จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต เรือประมง เครื่องมือทําการประมง ระบบติดตาม
เรือประมง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....     
มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ของอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรดําเนินการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ และนํามาบัญญัติรวมไว้ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังเตรียมมาตรการหรือแนวทางการควบคุม
และกํากับดูแลให้การจับสัตว์น้ําของเรือประมงพาณิชย์สัญชาติไทยและเรือประมงพาณิชย์สัญชาติต่างประเทศอยู่ในระดับ           
ท่ีเหมาะสม ไม่เกินกว่าผลจับสูงสุดท่ีย่ังยืนของประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙    
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร วิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหล่งน้ํา วิศวกรรม
ชายฝั่ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมระบบราง เป็นสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเสนอให้มีการบรรจุสาขาวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
และสาขาวิศวกรรมขนส่ง เป็นวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม รวมท้ังสภาวิศวกรควรพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดให้สาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมท่ีเสนอเพ่ิมเติมเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้ันตอน โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยตรง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  



 

  
 ภาคผนวก    

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
 

 
 
     
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

ภาคผนวก  : ขอมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน 

ในชวงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังสิ้น ๒๖๕ เรื่อง  
 

                               แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดอืนกนัยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในชวงตั้งแต ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 
 

 

 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐
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๔๘

๗๖

๕๖

๘๕

๐
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๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

ก.ย. 
๕๗

ต.ค. 
๕๗

พ.ย. 
๕๗

ธ.ค. 
๕๗

ม.ค. 
๕๘

ก.พ. 
๕๘

มี.ค. 
๕๘
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พ.ค. 
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๕๘

ก.ค. 
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ส.ค. 
๕๘
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๕๘
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๕๘

พ.ย. 
๕๘

ธ.ค. 
๕๘

ม.ค. 
๕๙

ก.พ. 
๕๙

มี.ค. 
๕๙

เม.ย. 
๕๙

พ.ค. 
๕๙

มิ.ย. 
๕๙

ก.ค. 
๕๙

ส.ค. 
๕๙

ก.ย. 
๕๙

๑๐๘

๒๔๔
๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙

๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐

๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖
๓๓๒

๓๕๕

๒๓๓๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

๓๒๖

๒๓๓
๒๓๘

๓๒๓

๒๖๕

เดือน 

จาํนวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๕  เรื่อง 

จาํนวนเร่ือง 

เดือน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๖๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๗๖ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๖๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๑ เรื่อง  

     แผนภูมิแสดงมติคณะรฐัมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี

 

 

––  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76

164 ป, 4

อ, 21

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๑.๕๑ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๖ เรื่อง (๒๘.๖๘ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๖๔ เรื่อง (๖๑.๘๙ %) 

วาระอื่น ๆ ๒๑ เรื่อง (๗.๙๒ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๕  เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
 

 
 
     
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลกัษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามขอ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๒๔๐ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเปน วาระปกติและวาระจร สรุปไดดังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๗๖   เรื่อง  แบงเปนวาระปกติ    ๖๘  เรื่อง  วาระจร    ๘  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๖๔    เรื่อง  แบงเปนวาระปกติ  ๑๓๙  เรื่อง  วาระจร  ๒๕  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๖๘

๑๓๙

๘
๒๕

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จาํนวนเร่ือง 

 

รวมท้ังสิ้น  ๒๔๐  เรื่อง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหนวยงานเจาของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ชวงเดือนกันยายน  ๒๕๕๙  มีหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระเสนอเรื่อง
เขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หนวยงาน และเปนมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๖๕ เรื่อง ดังนี้  
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๑

๖
๑
๑
๑
๑
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๒
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๑

๕
๑๘

๘
๒
๓
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๖
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๑๑
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๑๔
๒

๕
๑๗

๒๑
๗

๗๑

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐

ปท.

ศอบต.

สลธ.คสช

สกช.

ศย.

ตผ.

ปง.

สว.

ตช.

กร.

อส.

อก.

สธ.

ศธ.

ดท.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หนวยงาน 

จาํนวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๕  เรื่อง 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
 

 
 
     
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเรื่องที่เปนกฎหมาย 
 เรื่องท่ีเสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไป และ
เรื่องท่ีเปนกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือวาเปนกฎหมายประกอบดวย พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง เปนตน (มติคณะรัฐมนตรีท่ีจําแนกเปนเรื่องท่ัวไป และเรื่องท่ีเปนกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องท่ีไดรับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไมไดรวมเรื่องท่ีเจาของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องท่ีเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี  จําแนกตามหลักการบริหารราชการไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ  คือ
เรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๕๓ เรื่อง และเรื่องท่ีไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๑๒ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๒๑๖ เรื่อง
๘๑.๕๑ %

เรื่องกฎหมาย
๔๙ เรื่อง

๑๘.๔๙ %

นโยบายรัฐบาล
153

57.74%

ไมสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล

112
42.26%

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๕  เรื่อง 

เรื่องท่ีไมสอดคลอง
กบันโยบายรฐับาล 

๑๑๒ เรื่อง 
๔๒.๒๖ % 

 

เรื่องท่ีสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๕๓ เรื่อง 
๕๗.๗๔ % 

รวมท้ังสิ้น  ๒๖๕  เรื่อง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและดานหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแตละขอ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในแตละขอ 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒

๔๑

๙
๑ ๓

๓๑

๓ ๐
๕

๓๘

๒๐

จาํนวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

(๑)    การปกปองและเชดิชสูถาบันพระมหากษตัริย 
(๒)    การรักษาความมัน่คงของรัฐและการตางประเทศ 
(๓)    การลดความเหลือ่มล้าํของสงัคม และการสรางโอกาสการเขาถงึบริการของรัฐ 
(๔)    การศึกษาและเรียนรู การทะนบุาํรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสขุ และสขุภาพของประชาชน 
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
(๗)    การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
(๘)    การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจยัและพัฒนา และนวัตกรรม 
(๙)    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
(๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมธีรรมาภบิาลและการปองกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

     

รวมท้ังสิ้น  ๑๕๓  เรื่อง 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

 
 

 
 
     
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

๗.๒ จําแนกตามดานหลักการพัฒนา  
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามดานหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๓

๓๔

๕๘

๑๑

๓๒

๕

จาํนวนเร่ือง 

ดาน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

(๑)   ดานสงัคม   (๒)  ดานเศรษฐกจิ 

(๓)   ดานการเมอืงการปกครอง (๔)  ดานความมัน่คง 

(๕)   ดานการตางประเทศ  (๖)  ดานสิง่แวดลอม 

รวมท้ังสิ้น  ๑๕๓  เรื่อง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ  
 เรื่องท่ีเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีและเปนมติท่ีมีความเก่ียวของกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ ในภมูิภาคตาง ๆ 
จํานวน ๒๐ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 

  
 
 

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  
 คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีแตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๓๑ คณะ จําแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง ไดดังนี้ 
 

 
  
 

 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๓ เร่ือง

๑๕ %

ภาคกลาง
จํานวน ๕ เร่ือง

๒๕ %

ภาคเหนอื
จํานวน ๒ เร่ือง

๑๐ % 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื

จํานวน ๖ เร่ือง
๓๐ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๑ เร่ือง

๕ %

ภาคใต
จํานวน ๓ เร่ือง

๑๕ % 

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.

รวมท้ังสิ้น  ๒๐  เรื่อง 

หนวยงาน 

จาํนวนเร่ือง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

๑๐. รางพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางดําเนินการ   
  ๑๐. ๑ รางพระราชบัญญัติที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
         ตั้งแตคณะรัฐมนตรมีีการประชุมชวงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีเรื่องท่ีเก่ียวของกับรางพระราชบัญญัต ิ
เขาสูการพิจารณาและเปนมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

 
 

ลําดับ ช่ือเรื่อง 
เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปท่ีมีมติ 

๑. รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ  
[รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] 

๓๕๙๙๕/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] 

๒. รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๓๖๖๓๙/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] 

๓. แนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ (รางพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเปนธรรม พ.ศ. ....) 

๓๖๔๘๗/๕๙ [๒๗/๐๙/๒๕๕๙] 

๔. รางพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๓๕๓๕๑/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] 

๕. รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ๓๕๒๒๐/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] 

๖. รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ๓๕๕๑๐/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] 

๗. รางพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... ๓๕๓๖๐/๕๙ [๒๐/๐๙/๒๕๕๙] 

๘. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒  การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่ง) 

๓๔๖๓๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] 

๙. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การไตสวนมูลฟอง หลักเกณฑ
การยื่นอุทธรณ  และคาธรรมเนียม) 

๓๔๖๒๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] 

๑๐. รางพระราชบัญญัติสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการทองเท่ียว พ.ศ. .... ๓๔๖๑๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] 

๑๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. .... 

๓๔๕๘๖/๕๙ [๑๓/๐๙/๒๕๕๙] 

 
  ๑๐. ๒ รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการดําเนินการ 
             รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางดําเนินการ (ยังไมไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ข้ันตอน ฉบับ 

รางพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๓๖ 
รวม ๓๖ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

๑๑.  กฎหมายประเภทตาง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
 

 เรื่องท่ีเปนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัต ิพระราชกําหนด พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซ่ึงไดลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว ตั้งแตชวงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีจํานวน ๓๓ ฉบับ จําแนกตามหนวยงาน
เจาของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ไดดังนี้ 
 

ประเภทกฎหมาย 
หนวยงาน 

รัฐธรรมนูญ พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
กฤษฎกีา 

กฎ 
กระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี ๑       

กระทรวงกลาโหม     ๑  ๑ 

กระทรวงการคลัง    ๒    
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  ๑      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ     ๑๐  ๓ 

กระทรวงคมนาคม    ๑    
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    ๑    

กระทรวงมหาดไทย       ๑ 

กระทรวงยุติธรรม  ๑      
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ๑      

กระทรวงแรงงาน   ๑     

กระทรวงพลังงาน     ๑   
กระทรวงอุตสาหกรรม    ๓    

สํานักงานศาลยติุธรรม    ๑    

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ    ๑    
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     ๑   

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ       ๑ 

รวม ๑ ๓ ๑ ๙ ๑๓  ๖ 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

ตารางอักษรยอ 
 

กระทรวง ไมสังกัดกระทรวง/หนวยงานอิสระ 

อักษรยอ ชื่อเต็ม อักษรยอ ชื่อเต็ม 

นร. สาํนักนายกรฐัมนตร ี กร. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิกห. กระทรวงกลาโหม  

กค. กระทรวงการคลัง ปง. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กต. กระทรวงการตางประเทศ ศย. สาํนักงานศาลยุติธรรม 

กก. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตช. สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตผ. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

คค. กระทรวงคมนาคม อส. สํานักงานอัยการสูงสุด 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สกช. สภากาชาดไทย 

ดท. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

พน.   กระทรวงพลังงาน ศอบต. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

พณ.   กระทรวงพาณิชย ปท. ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาต ิ

มท.   กระทรวงมหาดไทย   

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   

รง.   กระทรวงแรงงาน   

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   

วท.   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   

สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   

อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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